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Förord 
 

Dessa månader har varit väldigt lärorika för oss och har fått oss att växa både som 

studenter och allmänt. Det har varit en lång och brokig process att färdigställa detta 

arbete och vi har lärt oss fantastiskt mycket om såväl tillvägagångssätt som om själva 

ämnet för studien. Men utan den goda handledning vi fått hade den inte förlöpit så bra 

som den ändå gjort. Vi vill därför tacka alla er som har delat med er av tid och 

kunskap, samt stöttat och uppmuntrat under vårt arbete med vår studie. De på 

länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg som genom sitt deltagande har gjort 

det möjligt för oss att genomföra denna studie, och så ett särskilt tack riktar vi till vår 

handledare Kerstin Arnesson, som har varit oss till stor hjälp. 
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Abstract 
 
Situationen för tjänstemän inom offentliga och statliga organisationer har 
uppmärksammats som alltmer riskfylld, där influenser av både hot och våld har blivit 
något som handläggare måste förhålla sig till. Upplevelser av att känna sig hotad på 
sin arbetsplats eller i sitt yrkesutövande syns bland annat genom ett ökat antal 
anmälningsärenden till arbetsmiljöverket. Gemensamt för den problematik som 
drabbar många myndigheter och organsiationer är att handläggandet ofta härrör 
mycket personliga och känsliga frågor. Gemensamt för den problematik som drabbar 
många myndigheter och organisationer är att handläggandet ofta härrör mycket 
personliga och känsliga frågor. Syftet med den här undersökningen är att belysa hur 
veterinärer och djurskyddsinspektörer på länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och 
Kalmar upplever interaktionen i tillsyns och förbudsärenden. Enligt djurskyddslagen 
är det endast länsstyrelsen som kan besluta om vad som skall hända med ett djur som 
har påfunnits hållas under dåliga omständigheter. De ska också arbeta förebyggande 
för att djuren ska ha det bra, och kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller 
förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag. Djurskyddsinspektörerna och 
veterinärerna har en förhållandevis omvänd situation mot andra handläggare, då de 
åker hem till medborgaren istället för att medborgaren besöker myndigheten, varför vi 
också valt att belysa deras arbete. Studien är knuten till ett sociologiskt perspektiv och 
konkret till den symboliska interaktionismen och Goffmans dramaturgiska teori. 
Genom detta förklaras hur agerandet ramas in och får struktur och sedan hur det 
mynnar i hur man upplever växelspelet mellan ett disciplinerat förhållningsssätt och 
ett bejakande av utlevelsen av olika känslor. Sammantaget – vad som blir tongivande 
för den identitet man skapar sig i sitt yrke. Vi relaterar även Peter Ehns studie, I 
statens tjänst - en roll med många bottnar, och hans typifiering av fem olika 
agerandemodeller för det  handlingsutrymme som står dagens tjänstman till 
förfogande. Dessas innebörd riktar sig till att belysa olika perspektiv, vilka han själv 
benämner på följande sätt: klassikern, experten, managern, företrädaren och 
normalbyråkraten. Modellerna tydliggör de resurser som finns i möjligheten att 
tillämpa sitt yrkesutförande utifrån olika utgångspunkter. Våra data är baserad på ett 
utskickat frågeformulär och tre intervjuer, varav två skett i fokusgrupper och 
innefattar tre länsstyrelser i södra Sverige. Resultatet visar att antalet 
anmälningsärenden har ökat i takt med att vetskapen om djurs rättigheter och fall av 
vanskötsel kommit att uppmärksammas allt mer i media. Informanterna upplever sig 
ofta ha en påfrestad arbetssituation där aspekter som förhållningssätt till aggressiva 
djurägare och krav på effektivitet utmynnar i arbetsmiljömässigt dilemma. Dels för att 
arbetet som djurens företrädare ger kunskaper om vad djur hade mått bra av som inte 
alltid överrensstämmer med vad som klassas som minimi-nivå. Det kan därför kännas 
otillfredställande att behöva lämna ett ärende med inte optimalt välmående djur för att 
det inte uppfyller kraven för dålig djurhållning. Även tidsmässigt - att uppleva att det 
som behöver göras  inte hinns med eller genom den negativitet deras roll kommit att 
förknippas med. Ökat stöd i form av såväl ekonomiska aspekter som kollegiala skulle 
kunna underlätta belastningen. Samtidigt betonas frågeställningen i om det verkligen 
går att förebygga hot och våld och om lösningarna främst ska ska bestå i tekniska 
hjälpmedel eller om det ligger på den enskildes psykiska strategier. Vi anser att vi 
genom studien fått en ökad kunskap och förståelse för hur interaktionen kan te sig 
mellan djurskyddsinspektör och djurägare sett utifrån den position som 
djurskyddsinspektören befinner sig i. 
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Nyckelord  
Länsstyrelsen, hot, våld, interaktion, statstjänsteman, myndighetsrepresentant, 
djurägare, byråkrat, expert. 
 

Abstract 

 
The situation of officials of public and governmental organizations have been 
recognized as increasingly risky, in which the influences of both threats and violence 
have become an issue that administrators have to manage. Experiences of feeling 
threatened in their workplace or in their professional lives has been marked by an 
increased number of reported cases in the work environment authority. Common to 
the problems faced by many agencies and important associations that dealt with its 
often derive personal and sensitive issues. The purpose of this study is to highlight 
how veterinarians and animal welfare inspectors on the counties of Blekinge, 
Kronoberg and Kalmar experience the interaction of regulatory and prohibition cases. 
Länsstyrelsen is the one that can decide what is to happen to an animal that has been 
kept under bad conditions. They will also work preventive to animals well being, they 
may decide to dispose harmed animals or prohibit a person to have animals or species. 
Animal welfare inspectors and veterinarians have a relatively reverse situation 
compared to other officers. Instead of the citizen visits authority, the welfare 
inspectors go home to the citizen, which is why we have chosen to highlight their 
work. The study is based to the symbolic interactionism and Goffman's dramaturgical 
theory. This explains how the action is framed and must structure and then how it 
opens into how to experience the interaction between a disciplined approach and an 
affirmation of the way of acting different emotions. Overall - what will be the tone for 
the identity they create themselves in their profession. We also relate to a study by 
Peter Ehn -  in government service - a role with many bottoms, and his five types of 
different behavior models for discretions stands today-collar, available. Their 
meaning is aimed to see different perspectives, which he terms as follows: classic, 
expert, manager, representative and normal bureaucrat. The models clarifies the 
resources available in the ability to apply their professional performance from 
different perspectives. Our data is based on a questionnaire sent out and three 
interviews, two of which occurred in the focus groups and includes three county 
councils in southern Sweden. The result shows that the number of reported cases has 
increased in pace with the knowledge of animal rights and cases of mismanagement 
come to be receiving increasing attention in the media. Informants perceive 
themselves often to have a strained work situation. Aspects like approach to 
aggressive pet owners and demands for efficiency results in working environmental 
dilemma. Working as a animal representative provides knowledge about what animals 
had measure of good. But this does not always correspond with what is considered as 
the minimum level. It may therefore seem unsatisfactory to have to file a case with 
not optimally healthy animals because it does not qualify for poor husbandry. 
The  experience that stress causes a situation when the work that must be done but 
can’t be done in time, and even the negativity of their role come to be associated with. 
Increased support in the form of both financial aspects collegial could facilitate 
loading. It also emphasizes the issue of whether it is really possible to prevent threats 
and violence and practices primarily be composed of technical means or if it's located 
on the individual's mental strategies. Through the study we gained an increased 
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knowledge and understanding of how the interaction may appear between welfare 
inspector and pet owners seen from the position that animal welfare inspector finds 
itself in. 
 
 
Keywords 
  
County Board, threat, violence, interaction, public servant, public authority 
representative, pet owners, bureaucrat, expert. 
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1. Inledning 
 
Att vara tjänsteman och handskas med personliga ärenden kan vara farligt. 
Situationen för tjänstemän inom offentliga och statliga organisationer har 
uppmärksammats som alltmer riskfylld, där influenser av både hot och våld har blivit 
något många måste förhålla sig till. Yrkesutövandet som tjänsteman resulterar alltså 
emellanåt i situationer som kan ge upphov till starka känsloyttringar hos 
medborgarna. Gemensamt för den problematik som drabbar många myndigheter och 
organsiationer är att handläggandet ofta härrör mycket personliga och känsliga frågor. 
Det leder ofta till att förhållningssättet till den bedömning som medborgaren sedan 
blir tilldelad inte alltid mottages neutralt. Särskilt känsligt är sådant som gäller 
negativa besked som för den enskilde kan utgöra stor påverkan på det vardagliga 
livet. Denna situation utgör emellertid en för arbetsgivaren tongivande 
arbetsmiljöfråga då denne enligt arbetsmiljölagen ”skall vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En 
utgångspunkt skall då vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall 
ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs” 
(Arbetsmiljölagen. 3 kap 2 §). 
 
Miljöinspektörer, åklagare, socialsekreterare, kronofogdar, tjänstemän som utfärdar 
körkort och beslutar om utskänkningstillstånd är yrkesgrupper som frekvent möter 
personer, som inte finner sig i det fattade beslutet, vilket kan leda till hot om fysiskt 
våld, telefonterror, skadegörelse och förföljelse av enskilda tjänstemän (Tvingas ha 
skyddad identitet; Skydd & Säkerhet, 2011-06-01). Upplevelser av att känna sig hotad 
på sin arbetsplats eller i sitt yrkesutövande tar sig bland annat uttryck genom ett ökat 
antal anmälningsärenden till arbetsmiljöverket. Mellan år 2009 och 2013 
rapporterades 556 arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av våld 
eller hot in till arbetsmiljöverket (Wreder, Johanna, offentliganställda får inte 
tillräcklig hjälp; Arbetet, 2014-02-21). Så många som var femte statsanställd utsätts 
för hot och våld på jobbet och antalet tycks öka från att fram till 2011 legat på samma 
kvot. Statskontoret framhåller även i en rapport till regeringen att det skett en ökning 
av antalet polisanmälningar om arbetsskada på grund av hot eller våld mot 
tjänsteman. De åtta myndigheter som studerats närmare är: Arbetsförmedlingen, 
Domstolsverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i 
Östergötlands län, Migrationsverket, Statens institutionsstyrelse samt Tullverket. 
Statskontoret föreslog att regeringen skulle ge Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i 
uppdrag att göra en mer genomgående undersökning av hot och våld och vilka 
verksamheter som är mest utsatta. Arbetsmiljöverket föreslogs få i uppdrag att se till 
att myndigheternas förebyggande arbete följs upp. (Thulin, Staffan, Var femte 
statsansälld hotas Riksdag & Departement, 2012-10-08). Som följd av detta kartlade 
Arbetsmiljöverket riskerna på landets olika myndigheter och fann efter 1500 
inspektioner brister på två av tre arbetsplatser. Man ansåg också att flertalet inte 
lyckades förebygga just hot och våld. Arbetsmiljöverkets projektledare gällande detta 
menade att sådant hade underlättats om man haft rutiner för hur man ska agera när det 
inträffar en incident. Föreskrifter kring hur och när man inte borde jobba ensam och 
allmänt hur man skulle kunna förhålla sig till vissa situationer genom att till exempel 
öva upp de anställda i bemötandeteknik (publikt.se). Regeringen gav redan år 2000 en 
tillsatt komitté i uppdrag att granska hur statlig tillsyn skulle kunna förbättras och hur 
kontrollen och genomförandet av demokratiskt fattade beslut bättre skulle kunna 
implementeras. För att göra detta insåg man behovet av att tydliggöra vad som 
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verkligen innefattades i begreppet tillsyn (SOU 2002:14). Arbetsmiljöverkets 
inspektörer har dock mött flera anställda som vittnar om att de helst inte anmäler 
incidenter, utan tror att de måste "tåla" mer i tjänstemannarollen (publikt.se).  
 

Det är alltså inte helt lätt att hantera ett avslag eller att råka ut för sanktioner och 
heller inte att vara tjänstemannen som måste delge dessa besked. De amerikanska 
sociologerna Thomas och Thomas menade de upplevelser vi har av verkligheten 
också leder till konsekvenser i vårt fortsatta handlande (Andersson, 1995). Genom 
beaktandet av detta har vi därför intresserat oss för hur interaktionen brukar yttra sig 
för den statligt anställde vid hanterandet av en tuff arbetsmiljö. Vi har valt att studera 
hur tjänstemän upplever situationer där sanktioner måste delges till medborgaren, och 
har riktat in oss på arbetssituationen som föreligger för djurskyddsinspektörer och 
veterinärer vid Länsstyrelsen. Att tjänstemannautövandet görs i medborgarens 
hemmiljö utgör en förhållandevis unik situation och därav något vi betraktar som en 
”vit fläck” som det tidigare heller inte forskats mycket om och vi finner det därav 
intressant att få veta vad denna typ av tillsyn innebär i praktiken. Vår hypotes är att 
interaktionen präglas av denna kontext och att det försätter tjänstemannen i en roll där 
som präglas av en balansgång mellan makt och hjälp. Andra behov av medkännande 
och auktoritet ställs än vad som gjorts i den annars vanligaste mötesformen som sker 
på handläggarens kontor. För att belysa vad som ligger till grund för varför 
interaktionen blir på ett visst sätt är det den tillfrågades personliga åsikter, upplevelser 
och tolkningar som varit vårt intresse att fånga.  

 

1.2 Förförståelse 
	
I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltingen. Även om den 
är statligt influerad fungerar den inte enbart som dess förlängda arm utan också som 
ett organ för att hävda regionala intressen gentemot staten. Under senare år har 
förvaltningspolitiken gått ut på att motverka sektoriseringen och istället stärka 
länsstyrelsernas samordnande roll. Enligt länsstyrelseinstruktionen ska länsstyrelsen:  
”Utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom 
myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga 
myndigheters insatser”. Länsstyrelsen ska också ”främja länets utveckling och noga 
följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är viktigt för 
regeringen att ha vetskap om och dels händelser som inträffat i länet”. 
 
De arbetsuppgifter som åligger tjänstemannen vars anknytning till medborgerliga 
skyldigheter och till den kontroll som utövas av staten gör att många av dess anställda 
i sitt arbete ofta tvingas in i situationer som innebär hot om våld eller direkt utövande 
av våld. En stor del av de offentligt anställda arbetar i direkt kontakt med medborgare 
och då ofta i situationer där dessa befinner sig i ett starkt beroendeförhållande. Detta 
beroende kommer ofta av att medborgaren sökt sig till den statliga myndigheten i ett 
ärende denne behöver ha hjälp med. (Ahrne, Roman & Franzén, 2008). 
Tjänstemannen innehar alltså i sin egenskap av att vara statens förlängda arm en 
maktposition gentemot medborgaren, som kan uppleva sig som sårbar och 
förfördelad, vilket i sin tur påverkar handlingsutrymmet och relationen dem emellan. 
Hur de offentligt anställda på bästa sätt ska verka i demokratins tjänst är emellertid 
omstritt. Shirin Ahlbäck (2008) menar att det varit förhållandevis tyst från de olika 
granskningsverkens sida när det kommer till belysandet om hur villkoren och 
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förutsättningarna för verkställanden av beslut fungerar i praktiken, vilket ju faktiskt är 
det enda som man som enskild vanlig medborgare kommer i kontakt med. De 
offentliga åtagandena gentemot medborgarna har i modern tid blivit allt mer 
omfattande och det kan vara svårt att överblicka alla dess konsekvenser. Särskilt som 
de avvägningar som tjänstemännen i förvaltningen dagligen gör i sitt arbete förutsätter 
ett i många fall omfattande handlingsutrymme, vilket bl.a. innebär krav på eget 
initiativtagande. 
 
Synen på de offentliga tjänstemännen har dessutom genomgått stora förändringar. 
Fram till mitten av 60-talet var de olika yrkena inom offentlig förvaltning präglade av 
hög status men närmare in på 80-talet ledde bland annat facklig organisering och ny 
lagstiftning till att styrbarheten från politikernas sida minskade. Staten kom då att 
börja betraktas som vilken arbetsgivare som helst. Samtidigt nyanställdes många till 
de olika förvaltningarna, varför tjänstemännens suveränitet sedermera kom att 
urholkas. Tjänstemännen kom allt mindre att betraktas som ett kollektiv när de nu 
återfanns i större utsräckning och det blev då mer intressant att i olika sammanhang 
betrakta dem individuellt. Expansionen bröts i och med de rationaliseringar och 
besparingar som  kom av det ekonomiska läget under 80-talets senare del, vilket ledde 
till att villkoren för offentliganställda marginaliserades ytterligare i fråga om löner, 
fortbildningsmöjligheter och status (Bergström, 2008). De gånga årtiondenas 
förändringar i den offentliga organisationen har framförallt motiverats med 
effektivitetskrav. Behovet att reducera den offentliga sektorns utgifter har sedan lett 
till en ständig jakt på organisatoriska lösningar och nya arbetsformer (Petersson, 
2013).  
 
Den tjänsteman som representerar en byråkratisk organsiation och arbetar nära 
medborgaren kallas ofta för frontlinjebyråkrat. Frontlinjebyråkraten kännetecknas av 
en strävan efter att skapa harmoni genom överensstämmelse mellan uppfattningar, 
attityder, kunskap och värderingar (Lipsky, 1980). För att tydliggöra vad som bör 
känneteckna frontlinjebyråkratens förhållningssätt till medborgaren i sitt 
yrkesutövande uttryckte sig sociologen Max Weber enligt följande: ”Sine ira et 
studio”, (utan vrede och iver). Detta innebär att ämbetet ska förvaltas med en 
neutralitet och opartiskhet vilket i huvudsak innefattar att tillämpa lagen enligt 
objektiva och sakliga principer. Detta kallas för den legalbyråkratiska modellen, och 
är enligt Weber särskilt betydande för att belysa hur begrepp som disciplin, stabilitet, 
precision och reliabilitet ska uppnås inom en förvaltning. Begreppen, menar Weber, 
är inte alls är av någon negativ betydelse utan en typ av organisationsform där 
legitimitet säkras. Grunden för detta är att reglerna och deras användning ska vara 
förutsägbara för medborgarna i samhället. För att den professionella 
tjänstemannakåren ska kunna skapa tilltro i sitt yrkesutövande så bör personlig 
inverkan hållas så begränsad som möjligt. En förvaltning ska enligt Weber fungera 
bättre ju mindre mänsklig den är (Schierenbeck, 2003).  
 
I vår undersökning har vi förhållande till belysandet av interaktionen också sökt 
kunskap om det förhåller sig så att tjänstemannen som i sin kontakt med medborgare 
ibland måste improvisera och inta stor försiktighet för att myndighetsutövandet ska 
förlöpa friktionsfritt. Flera tidigare studier är inriktade främst på bemötandet utifrån 
situationer där medborgaren har sökt upp tjänstemannen, där utbytet sker i termer av 
tjänst och gentjänst. I vår studie rör det sig om en omvänd situation där det istället är 
representanten för myndigheten som uppsöker den enskilde utan att föranmäla sitt 
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besök och syfte, vilket kan försätta denne i en ännu mer sårbar position. Vi har valt att 
fokusera på den myndighetsutövning vid delgivandet av förbud som 
djurskyddsinspektörer och veterinärer knutna till Länsstyrelsen utöver som en del i 
sitt tjänstemannayrke. Den föranledda situationen arbetet kommer utav utgör ett 
känsligt område inte bara för att medborgaren blir uppsökt och kritiskt granskad utan 
också för att denne måste betala för en tjänst denne inte efterfrågat. Sammantaget kan 
dessa aspekter framkalla ilska och utgöra en risk för tjänstemannens hälsa om 
myndighetsutövningen inte förlöper problemfritt.   
	
Under utbildningens tre år har den ena av oss utfört flertalet arbetsplatsanknutna 
studier vid Länsstyrelsen Blekinge och det föll sig därav naturligt att låta 
examensarbetet fortsätta det samarbete som byggts upp under denna tid. Vårt val av 
ämnet djurskydd kom av att det föreslogs av vår kontaktperson, då vi bett henne och 
hennes medarbetare själva komma med förslag kring vad de upplever utgör ett 
problemområde inom organisationens olika ansvarsområden. 
Djurskyddsinspektörernas arbete betonades då som värt att problematisera eftersom 
dessas arbetssituation är väsenskild från många andra de yrkeskategoriernas på 
Länsstyrelsen. Vi har båda ett personligt intresse för djur och förslaget tilltalade oss 
därav. Den ena av oss har ett passionerat intresse för hästar och deras beteende och 
har tävlat på elitnivå i westernridning och bedrivit uppfödning. Hon har även varit 
verksam inom olika föreningar och arrangerat kurser i hästhantering runt om i landet. 
Hennes önskan har varit att lära ut hur hästen fungerar i sin naturliga miljö och för 
hästens skull efterlikna denna så långt det är möjligt trots fångenskap. Den andra av 
oss har mindre erfarenhet av djurskötsel men brinner desto mer för politiska aspekter 
som härrör djurs situation och tyckte därför ämnesområdet lockade då studien i viss 
mån omsatte detta i praktiken. 
 

	

2. Problemformulering och syfte 
 
Medborgare som blir påtvingade kontakt med länsstyrelsen befinner sig i en utsatt 
position. Denna situation kan för dessa individer präglas utav en känsla av 
underlägsenhet där maktobalansen i relation till myndighetsrepresentanten blir tydlig. 
Det är inte helt lätt att hantera ett avslag eller att råka ut för sanktioner och heller inte 
att vara tjänstemannen som måste delge dessa besked, särskilt som situationen som 
uppstår ibland blir konfliktfylld. Syftet med den här undersökningen är att belysa hur 
veterinärer och djurskyddsinspektörer på länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och 
Kalmar upplever interaktionen i tillsyns och förbudsärenden och särskilt i den 
specifika situation som uppstår hemma hos medborgaren där omgivningen inte är 
neutral. Hur agerar man till exempel i en situation där medborgaren blir väldigt 
upprörd? 
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3. Disposition 
	
I uppsatsens första del presenteras ämnesområdet och den kontext som format dagens 
tjänsteman och inom vilken denne idag har sitt utgångsläge, något vi vill belysa för att 
tydliggöra hur rollens innebörd och framväxt kan ta sig olika uttryck. Vi relaterar 
sedan detta till den tidigare forskning som finns kring tjänstemannens situation och tar 
upp såväl hur denna yttrar sig policymässigt som psykologiskt och konkret. Härefter 
beskriver vi vårt val av metod och hur vi tillämpat forskningsetiska principer i olika 
avseenden. För att med andra ord förklara och ge stöd åt studien har vi valt att rama in 
den med den symboliska interaktionismen och det dramaturgiska perspektivet. För att 
sedan ytterligare konkretisera handlingsutrymmet inom myndighetsutövning relaterar 
vi tjänstemannarollen till en studie av Peter Ehn i vilken olika handlingsmodeller 
framträder. I resultatet låter vi respondenterna och materialet tala för sig självt och 
analysen knyts sedan vårt framkomna resultat samman med våra teoretiska modeller. 
Avslutningsvis sammanfattar vi i diskussionen studien och arbetet som gjorts. 
	

4. Tidigare forskning 
	
Här nedan presenteras den bakgrund och den yrkesrelaterade problematik som 
tjänstemannen som arbetar med tillsynsverksamhet ofta påverkas av i sitt 
yrkesutövande. Vad som egentligen är innebörden av att bedriva tillsynsverksamhet 
och det handlingsutrymme tjänstemannen har i förhållande till sina olika roller 
belyses därför. Vilket mynnar i mer eller mindre önskvärda reaktioner hos 
medborgaren. 

 

4.1 Att verka som tillsynsorgan 
 
Regeringen gav år 2000 en tillsatt komitté i uppdrag att granska hur statlig tillsyn 
skulle kunna göras till ett tydligare och effektivare förvaltningspolitiskt instrument. 
Detta skulle förbättra kontrollen och genomförandet av demokratiskt fattade beslut för 
de myndigheter som ägnar sig åt denna typ av verksamhet. Denna tillsynskommitté, 
överlämnade sedan i februari 2002 delbetänkandet Statlig tillsyn (SOU 2002:14) 
innehållandes en analys av de problem som de olika tillsynsverksamheterna möter i 
myndighetsutövandet. Detta väckte härefter stort intresse hos av flertalet statliga 
tillsynsmyndigheter, bland dem tolv länsstyrelser, och ledde till att många av dessa	
arrangerande ett 50-tal seminarier där det förelästes om problematiken. Den allmänna 
definitionen av vad tillsyn innebär är: ”En oberoende och självständig granskning av 
ett tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav 
och villkor som följer av lag” och brottsförebyggande rådet formulerar att tanken med 
tillsynsverksamhet är dess uppgift ”att stärka de flesta tillsynsobjekts vilja att följa 
reglerna.” Men själva problemområdet föreläsningarna inriktats på att det rått 
oklarheter kring hur begreppet tillsyn formulerats i olika policydokument. Det har 
benämnts som både att man bör ”övervaka att bestämmelser efterföljs” som att en 
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myndighet skall ”ha uppsikt över”. Detta är problematiskt av andledningen att det inte 
framgår i vilken omfattning uppföljning av olika fall bör göras, vilket kan leda till 
allvarliga missar. Vad som också uppfattades som särskilt angeläget under 
föreläsningarna kring de olika innebörderna av praktiserandet av tillsyn, var att 
samordningen av de resurser som riktas mot samma tillsynsobjekt men som åläggs av 
olika myndigheter borde få tydligare struktur, och helst också bli obligatorisk. Olikt 
formulerande regler, men i praktiken med samma innebörd borde således 
sammanfogas i en allmän tillsynslag. Ett annat konstaterande var att större hänsyn 
borde tas till den objektsansvariges (den fysiska eller juridiska person som är ansvarig 
för ett tillsynsobjekt) behov vid tillsynens genomförande.  
 
Utförandet härrör i många fall också till tillsynens själva finansiering. Det främsta 
skälet till att inte tillämpa skattefinansierad tillsyn är att den utgör en belastning på 
statsbudgeten och att det anses rimligt att den som orsakar det som mynnat i allmänna 
kostnader också skall betala för dem. Avgifter kan även införas för att styra en viss 
marknad eller påverka beteendet hos vissa tillsynsobjekt. Detta underlättar också för 
myndigheterna som kan bedriva mer tillsyn om både avgifts- och skattefinansiering 
tillämpas, än om enbart skattefinansiering tillämpas. Avgiftsfrågan berör dock 
ytterligare frågeställningar, bland annat dilemmat kring hur ska man egentligen borde 
beräkna effektivitetsvinster på lokal respektive central nivå och när behovet av lokal 
kännedom bör väga tyngre än kraven på likformighet och överblick?  
 
	

4.2 Den komplexa tjänstemannarollen 
 
Peter Ehn som är doktor i statsvetenskap har på uppdrag av KRUS (kompetensrådet 
för utveckling i staten) gjort studien I statens tjänst - en roll med många bottnar. I 
denna redogör han för framväxandet av tjänstemannayrket och sedan de olika roller 
som detta innefattas av idag. Studien innehåller även formuleringar kring vilka 
insatser som olika typer av myndigheter efterlyser och tanken är att dessa ska utgöra 
en grund för myndigheterna i det stöd de förmedlar till tjänstemännen i arbetet med 
offentligt etos. Ehn har studerat hur förändringar och utmaningar i samhället och i vår 
omvärld påverkar myndigheterna och den enskilda uppfattningen som tjänstemannen 
har av sitt uppdrag.  Studien syftar också till att stärka statstjänstemännens förståelse 
gällande avseendena värdegrund, etik och bemötande gentemot medborgaren.  
 
Dagens statstjänsteman kan spåras långt tillbaka till det förindustriella och 
fördemokratiska samhället. Reformen av denna statsförvaltning, som mynnat ut i den 
vi ser idag, genomfördes år 1611 och öppnade upp möjligheten till att förändra 
beroendet av kungen. Istället skulle ämbetsmännen skyddas mot otillbörliga politiska 
påtryckningar. Det objektiva förhållningssättet tog så att säga sin början till 
utformning här. För dagens statstjänsteman räcker det inte att förlita sig på 
förordningar och andra styrdokument, eller ens den inom området insamlade 
sakkunskapen. En analys av myndigheters jobbannonser och lönepolicyer visar att 
personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativkraft och flexibilitet värdesätts 
mycket högt. Statstjänstemannen anställs och är verksam först och främst i sin 
yrkesroll, men hon eller han är utöver detta också bärare av en statstjänstemannaroll. 
Detta ger en extra dimension till yrkesrollen och utgör också skiljelinjen mellan att 
vara vilken anställd som helst och att både vara medborgarnas och statsmakternas 



	 14

företrädare.  Det är i relation till detta som objektiviteten kommer in, samt behovet av 
tillvägagångssätt som garanterar validitet åt båda parter vilket konkret innebär kraven 
på byråkrati. Ehn problematiserar dock kring hur den komplexa byråkrati som präglar 
dagens tjänstemannautövande och myndighetsstyrning kan resultera i något av en 
paradox: Om kraven på att arbeta effektivt och rationellt leder till en kontrollapparat 
som försvårar möjligheten att arbeta just effektivt och rationellt - finns det då en risk 
att vi med den goda ambitionen att vara effektiva och moderna är på väg att 
byråkratisera statstjänstemannarollen in absurdum? 
 

 

4.3 Balansgången mellan makt och hjälp 
 
Annan tidigare forskning inom ämnesområdet, är gjord av den norska sociologen och 
högskolelektorn Greta-Marie Skau (2001). Skaus har i sin studie undersökt 
uppplevelsen hur det är att vara tjänsteman i interaktionen med medborgaren. I denna  
behandlas de dilemman som en socialsekreterare kan uppleva i svåra situationer och 
belyser medborgarens perspektiv för att öka förståelsen för frontlinjebyråkratens 
situation. Den hjälparroll, där makt och hjälp utgör betydande faktorer resulterar 
nämligen i en del dilemman: Professionella hjälpare kan kränka sina klienter trots att 
de från början haft goda avsikter. Då mycket av interaktionen är strukturellt betingad 
som t.ex. obalansen mellan klient och hjälpare kan den senare komma att missbruka 
sin makt om detta inte sköts på ett genomtänkt sätt. Skau menar att den professionella 
hjälparens utgångspunkt är att både förstå maktaspekten i den egna yrkesrollen och 
vad det kan ha för betydelse i samspel med andra. Många som arbetar som 
socialsekreterare identifierar sig med klienten och tar parti för dem som anses lite 
svagare. De är personligt engagerade i sitt arbete och bidrar genom att vara medvetet 
etiska i sitt uppträdande till att göra livet lättare för dem de har att göra med i sitt 
yrkesutövande. Skaus vill med sin studie även belysa vad vad tjänstemannens makt 
har för betydelse och inverkan på klienten då: ”Makt betyder möjlighet att vålla andra 
människor smärta”. Skau presenterar även vilka aspekter som bör beaktas i 
interaktionen och att känslor är en avgörande faktor att väga in i mötet med klienten. 
Känslor är som bekant i många fall svåra att kontrollera, de skapar förvirring och av 
den anledningen väljer många att behandla känslor som något främmande. Många 
väljer att göra avkall på de känslor som uppkommer i stället för att använda dem i sin 
kompetensutveckling i arbetet med andra människor. Enligt Skau bör människan 
istället ses som en helhet av tanke, kropp och känsla och använda den potientiella 
skicklighet som finns hos medmänskliga och kloka tjänstemän. 
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5. Metod 
	
Vi inleder detta kapitel med att beskriva metodens funktion samt de kännetecken 
metoden vi valt att använda i vår undersökning har. Vidare tar vi upp viktiga aspekter 
gällande utformandet av vår intervjumall, och vad vi tänkt på när vi gjort vårt urval.  
Vårt utförande relaterar vi sedan till forskningsetik och den inverkan forskarens 
närvaro ger i svarens utfall. Slutligen poängteras behovet av trovärdighet och 
validitet. 

 

5.1 Kvalitativ metod 
 
För att samla in empiri använder forskaren sig av metodologiska verktyg för att på 
bästa sätt få sin frågeställning besvarad. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har 
starka och svaga sidor och när tillvägagångssättet ska bestämmas är det av stor vikt att 
noggrant ha begrundat vilken av dessa som lämpar sig bäst för studiens syfte 
(Denscombe, 2009). Ibland kan också flera olika metoder tillämpas som en 
kombination för att nå ett resultat, vilket brukar kallas för triangulering. Kvalitativa 
undersökningar handlar om att man försöker förstå hur människor upplever sig själva 
och sin omgivning. Detta kallas subjektiv information, vilket betyder att det som 
framkommer är präglat av den tillfrågades individualitet och kräver i viss mån ett 
tolkningsperspektiv (Andersson, 1995). Ur detta kan man sedan försöka urskilja 
specifika teman och tendenser. Vet man i förväg vilka teman som är av vikt så 
underlättas det senare steget i kategoriseringen av respondentens svar för att vidare 
kunna urskilja om de överensstämmer eller avviker (Hartmann, 1998). Enligt 
Hartman går det att förstå andra människors livssituation genom att tolka människors 
handlingar, lyssna till det talade språket samt tyda det som framkommer i skrift. 
Begreppet hermeneutik, som ofta figurer inom de kvalitativa tillvägagångssätten, 
innebär just att genom att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och genom detta kunna 
skapa sig en djupare förståelse (Widerberg, Karin. 2011). En av hermeneutikens 
grundtankar är att människan som enskild individ uppfattar sig själv och sin situation 
på ett speciellt sätt som ingen annan kan uppfatta. Detta anses ske genom att individen 
kopplar händelser med det som hen själv anser är av mening och betydelse. Kunskap 
om denna upplevelse benämns med begreppet ”livsvärld” vilket inte kan mätas utan 
måste inhämtas genom tolkning. Ett beteende tolkas genom försöket att leva sig in i 
den andres situation och upplevelser, vilket innebär att fokuseringen inte riktar sig till 
hur världen är utan istället hur världen tolkas. Människor handlar sedan efter hur de 
uppfattar verkligheten, inte hur den verkligen är (Hartman, 1998) Kritiker av det 
naturalistiska och tolkande tillvägagångssättet pekar ut att svagheterna i dessa nyare 
kvalitativa perspektiv är att det är ofrånkomligt att vår förståelse av våra 
medmänniskors handlingar är beroende av att vi förstått deras intentioner. För när 
mönster av sociala reaktioner är produkter av aktörers handlingar finns också 
möjligheten att dessa egentligen inger ett falskt medvetande. Det är också så att 
sociologer har en skyldighet att söka ett objektivt perspektiv, något som inte alltid 
nödvändigtvis går att tillämpa på de deltagande aktörerna. Vi bör emellertid inte 
begränsas helt av detta beaktande, att den sociala verkligheten består i möjliggörandet 
av situationen av att vara deltagande aktörer, eftersom detta på sätt och vis alltid 
kommer te sig ofrånkomligt (Rex 1974).  
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Med avstamp i en kvalitativ ansats försöker man alltså gestalta och karaktärisera en 
beskaffenhet hos studieföremålet och eftersom kvalitativa metoder syftar till att 
undersöka djup, istället för de kvantitativa varianternas bredd, är en sådan tillämplig i 
vår studie.  Ett par av de vanligast förekommande sätten att genomföra en kvalitativ 
undersökning på inom samhällsvetenskaplig kontext är genom intervjuer, 
frågeformulär, dokumentanalys och observation. Vi har valt att ägna oss åt de båda 
förstnämnda då vi finner dessa lämpligast i förhållande till studiens syfte. Studiens 
fokus har inriktats på de upplevelser av interaktionen som sker mellan medborgare 
och tjänstemän, som arbetar med avslag och ärenden kopplat till djurskydd har. En 
upplevelse i detta fall är hur personerna i efterhand förnimmer ett minne av en 
konkret situation.  
 

Om syftet är att fördjupa förståelsen av ett fenomen lämpar sig en intervjuform av 
öppnare karaktär. Ett mindre antal personer brukar vanligen delta i undersökningen 
och utfrågningen kan delvis få olika innehåll beroende på vad intervjupersonerna 
svarar och väljer att betona (Lantz, 2013). Trost (2010) definierar den kvalitativa 
intervjun genom sättet att ställa enkla, raka frågor för att i slutändan få komplexa svar. 
Den passar sig särskilt i situationer när man undersöker mjuka data, subjektiva 
upplevelser och om man som slutresultat önskar få belyst sådant som är 
mönsterbildande. En intervju är en kommunikation mellan tre parter - den som utför 
intervjun, den som responderar på den och den som i efterhand tar del av den. Det 
som gör intervjusituationen specifik är hur den till både form och innehåll överskrider 
vad de olika parterna hade kunnat komma fram till var och en för sig och intervjuaren 
blir då mellanhanden för att delge information och kunskap från ena parten till den 
andra. En väl utförd intervju är autentisk och trovärdig, det får aldrig förekomma 
tvivel kring att det är en verklig person som berättar med egna ord.  
 
En personlig intervju görs genom att forskaren söker upp informanten på 
arbetsplatsen eller i den aktuella miljön som forskaren har för avsikt att gör sin 
intervju i (Rosengren, Arvidsson, 2002). Intervjuaren ska helst inta ett förhållningssätt 
som påminner om talesättet ”flugan på väggen”, vilket innebär att man genom att 
närvara och lyssna inhämtar kunskap och att det kan vara minst lika givande att inta 
en passiv roll där respondenten är den tongivande parten i samtalet, än att man själv är 
den drivande (Jocobsen, 2006). När man som samhällsvetare samlar in material utan 
att ha förstahandskunskap om den sfär av socialt liv man ämnar studera, till exempel 
hur ett praktiskt problem yttrar sig psykologiskt för dem som berörs av det, 
underlättar det att sträva mot att anteckna förbehållningslöst men sedan vid 
granskandet av data föreställa sig att man gjort det målmedvetet för att på detta sätt 
kunna urskilja teman och tendenser lättare (Becker, 1998). 
Under själva genomförandet är det sedan viktigt att interaktionen mellan intervjuaren 
och den intervjuade blir god så att en dialog av värde kan skapas. Att inledningsvis 
låta respondenten tala om det hen intresseras av ger också en preferens om vad 
personen har för intellektuellt och mångfacetterat underlag, vilket blir av värde i 
analysen av det insamlande materialet (Sjöberg, Wästerfors, 2008). En intervju kan i 
somliga fall vara terapeutisk och givande för informanten, till skillnad mot hur en 
observation eller ett ifyllande i ett frågeformulär kan upplevas. Människor uppskattar 
att få känna sig hörda om sina åsikter och att kunna prata fritt till någon som lyssnar 
förbehållslöst (Denscombe 2009). Där är de första minuterna avgörande för vilket 
resultat som ska komma ur intervjun. Respondenten skapar sig en bild om vem 
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forskaren är och vad som kommer att ske följande stund. Denna uppfattning är det 
som är grunden till att denna kan tillåta sig att tala fritt och dela med sig av sina 
känslor (Kvale, Brinkman, 2009). Undersökningar har gjorts om intervjuers resultat 
där det visat sig att svaren till stor del varierar beroende på vem som ställer frågorna. 
Faktorer som intervjuarens kön, ålder och etniska bakgrund är sådant som påverkar 
hur mycket eller vad för information som informanterna lämnar. Det är därför av vikt 
att forskarens egna jag tonas ner och fokus istället hamnar på att lyssna och lära 
(Denscombe, 1998).  

 
När forskaren utgår från en intervjuguide är det inte är nödvändigt att ställa frågorna 
till informanten i exakt samma ordning utan istället försöka hålla frågorna så öppna 
som möjligt. Emellanåt sammanfattas vad som hittills blivit sagt, vilket också medför 
att chanserna till att nya och oförutsedda aspekter dyker upp under intervjuernas gång. 
Tillvägagångssättet kännetecknar väl den kvalitativa intervjun, som är särskilt använd 
inom samhällsvetenskapen (Jocobsen, 2006).  Viktigt inför intervjun är att kontrollera 
så att allt fungerar enligt planeringen. Den utrustning som behövs vid en intervju är 
relativt enkel, såsom bandspelare, telefon, och anteckningsblock. Viktigt att ta med i 
beräkningen är att intervjun är en engångsmöjlighet och att det därför inte är något 
man gör om per telefon eller liknande, därför bör man kontrollera noggrant innan 
påbörjad intervju att tilltänkt utrustning fungerar och att platsen intervjun utförs på 
stödjer tillämpningen av hjälpmedlen (Denscombe, 2009). Att föra anteckningar kan 
underlätta efterarbetet, ge betoning åt nyckelord och ge intryck av att man är aktiv 
under samtalet. Dessa hjälpmedel underlättar också i dilemmat som uppstår när man 
samtidigt ska vara en hängiven lyssnare samtidigt som man försöker komma ihåg vad 
som sägs. I synnerhet vid användandet av bandspelare, antingen det sker som ett 
komplement till anteckningar eller som en fristående metod. Med hjälp av 
bandspelare kan man dessutom främja den egna intervjutekniken, då det i efterhand 
blir lättare att utvärdera sin egen insats på ett konkret sätt (Ryen, 2004). Andra 
fördelar med inspelning är att det ger större möjligheter till analys ur olika synvinklar. 
Det går så att säga att betrakta materialet från flera håll samtidigt och även 
uppmärksamma sådant som tonläge, tvekan och andra reaktioner som kan vara av vikt 
vid förståelsen av den bild som informanten förmedlar (Kaiser & Öhlander 1999). 
Används de båda tillvägagångssätten i kombination, d.v.s att man för anteckningar 
och sedan fyller ut sina bandade intervjusvar med dessa behövs inte utskrifter av det 
som bandats vara lika utförliga (Andersson, 1995).  
	
Vid genomförandet av vår studie gjordes två stycken semistrukturerade intervjuer i 
fokusgruppsformat där den ena gruppen bestod av två informanter i Karlskrona, 
respektive tre informanter i Kalmar. Till detta så gjordes också en semistrukturerad 
individuell intervju med en informant, som också ägde rum i Karlskrona. Vi har vid 
utförandet av dessa använt en intervjuguide innehållandes teman vi ämnat belysa som 
hjälpmedel vilket har givit möjligheter att vid behov ställa följdfrågor. Som ett tredje 
komplement och källa har vi skickat ut ett frågeformulär till fyra informanter i 
Kronoberg. Anledningen till varför vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer, är för 
att de lämpar sig väl för vår undersöknings syfte och gör det möjligt att få fram en 
djupare förståelse hur tjänstemannen upplever interaktionen sinsimellan sig och 
medborgaren. Att det också rör sig om ett förutbestämt möte som sker ansikte mot 
ansikte gör det lättare kan följa upp med följdfrågor som leder till att svaret blir mer 
utvecklat och detaljerat i sin precisering. Genom att intervjua veterinärer och 
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djurskyddsinspektörer har vi försökt få fram detaljer kring ämnet och mot 
respondenternas svar kunna se mönster kring huruvida det går att urskilja tendenser ur 
datan. Intervjuerna har spelats in med hjälp av mobiltelefon, då det varit det medel 
som funnits att tillgå. En av oss ledde samtalet medan den andre skriftligen noterade 
nyckelord i informanternas berättelser. Materialet har sedan transkriberats och skrivits 
samman med dessa.Vi är medvetna om att den data vi fått fram på detta sätt är 
subjektiv och varje tillfrågads personliga tolkning av en situation. Då vi inte avser 
göra några generaliseringar i större skala och dessutom intresserat oss för just det 
personliga ser vi inte detta som en nackdel.  

 

5.2 Urval 
 
Subjektivt urval innebär att man handplockar de individer som forskaren anser mest 
lämpliga för studien eller undersökningen. Forskaren väljer sina informanter efter den 
vetskap att de informanter som väljs besitter värdefull information eller kunskap om 
det ämne som ska behandlas. När forskaren arbetar efter subjektivt urval skapas en 
tillåtelse med goda grunder att närma sig människor eller den företeelse som anses 
vara avgörande för studiens syfte (Denscombe, 2011). För att erhålla så mycket 
empiri till studien som möjligt behöver det ingå bredast möjliga underlag. Att 
fler deltar skapar en representativitet i ämnesområdet vilket ger en djupare bild av 
området som beforskas. Dock kan ett urval – genom att vara just ett urval – ge resultat 
som skiljer sig från de ”verkliga” resultat man skulle erhålla om man gjorde en 
undersökning som omfattade den totala populationen” (Denscombe, 2009). 
Denscombe hänvisar i relation till detta även till Hoinville: ”Komplexiteten i de 
konkurrerande faktorerna resurser och precision innebär i själva verket att besluten 
om urvalets storlek snarare tenderar att bygga på erfarenhet och gott omdöme än på 
strikt matematiska formler”. Att utgå från simplare grunder än kalkylerade kan också 
tituleras som bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna valts ut efter 
tillgänglighet eller då representiviteten inte varit i fokus utan istället analysen som 
kommit ur intervjuerna (Bryman, 2009). 
 
Valet av informanter haft sin grund i den begränsning som funnits inom vårt valda 
geografiska område. Det gjordes alltså som subjektivt urval vilket i praktiken innebar 
att vår kontaktperson hänvisade till de tillgängliga veterinärer och 
djurskyddsinspektörer som jobbar på respektive länsstyrelse. De som deltagit i studien 
är således de tillgängliga veterinärer och djurskyddsinspektörer som vid tidpunkten 
varit verksamma i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. Därav har det underlag som 
funnits tillgodo använts i sin fulla storlek inom de areor vi siktat in oss på. Eftersom 
våra respondenter befunnit sig på ett större geografiskt område har de sedan 
sammanfogats i fokusgrupper då det underlättat att höra respondenter från vardera län 
vid samma intervjutillfälle.  
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5.3 Fokusgrupp 
 
En fokusgrupp är precis som namnet antyder, en grupp som fokuserar på ett särskilt 
ämne, och kallas även för gruppintervju. Att diskutera i grupp kan ha flera fördelar, 
bland annat att associationer och reflektioner föds ur själva samtalsprocessen. Den är 
också brukarstyrd och ger intervjuaren ett ”utifrån och in- perspektiv” (Obert & 
Forsell, 2002) Det finns olika åsikter om hur stor en fokusgrupp bör vara, och enligt 
Dunbar (1997) gynnas inte situationen av att fyra deltagare överskrids då ett för stort 
antal medverkande kan påverka indviderna till att bli mer återhållsamma och tysta. 
Att hålla sig till endast ett fåtal respondenter underlättar också den interna 
kommunikationen och för sannolikheten att allas uppmärksamhet är centrerad till det 
som sägs. Likaså att antalet inte är större än att ögonkontakt kan hållas mellan alla 
parter då det är av värde för att känslan av samhörighet och inflytandet i gruppen ska 
kunna upprätthållas, vilket också kallas kohesion (Wibeck, 2010). En fokusgrupp bör 
för att fylla kriterierierna för begreppet alla fall som minst omfatta två personer, men 
huvudsaken är att antalet intar ett rimligt förhållande till den ursprungliga 
målgruppen, d.v.s. att det gjorda urvalet är representativt i förhållande till sitt totala 
antal. Fokusgrupper används också som ett sätt att spara tid och resurser eftersom 
man slår ihop flera intervjusituationer till en (Bryman, 2009). Flera deltagare i en 
grupp kan också skapa fördelar genom att representativiteten ökar med varje 
informants deltagande, eftersom det när man undersöker enskildas upplevelser, är av 
vikt att få in skilda synpunkter och erfarenheter. Intervjuaren fungerar då som en 
moderator i underlättandet av gruppinteraktionen vilket gör att attityder, 
uppfattningar, känslor och idéer framträder tydligare. Interaktionen inom gruppen får 
också betydelse i sig och kan iakttas som en del i informationsinsamlandet 
(Denscombe, 2009). Metodens spelregler har som grund att en gruppledare, ofta 
intervjuaren, informerar om frågeställningens syfte och leder de diskussioner som 
uppstår mot detta om samtalet skulle tappa riktning. Gruppledaren återkopplar också 
till vad man tidigare kommit fram till och tydliggör diffusa argument genom att till 
exempel ställa frågan ”hur menar du nu?”. Det är dock viktigt att inte agera 
ifrågasättande eller föreslå någonting som kan ha styrande inverkan på det 
respondenten tänkt säga (Obert & Forsell, 2002). Däremot bör man vara försiktig med 
raka och riktade åsiktsfrågor eftersom risk finns att gruppen gärna vill bilda 
konsensus kring något som de, om man intervjuat dem var och en för sig, kanske haft 
olika åsikter om. Gruppintervjuer lämpar sig därför bättre för att vaska fram idéer och 
teman ur erfarenheter eftersom dessa är av rundare karaktär (Trost, 2010).  
 
För oss har användandet av fokusgrupper varit motiverat dels för att samla 
respondenter från de olika länen till samma intervjutillfälle, för att det antal möjliga 
intervjupersoner som funnits tillgodo i respektive region kunnat användas i sin fulla 
storlek, varefter antalet intervjupersoner vid vartdera intervjutillfället har utgjort ett 
hanterbart omfång i förhållande till frågeställningen. Dels för att det framkom att de 
var väl insatta i varandras situationer och åtaganden, vilket underlättat för ett flytande 
samtal. Studiens fokus har således gynnats av att de berörda tjänstemännen fått 
relatera sina upplevelser till varandras, då det har gett oss en indikation på att det som 
framkommit haft tyngdpunkt i yrkesrollen och inte den enskildes åsikter och känslor. 
Av beaktande till detta och hänsyn av intervjupersonernas möjlighet till möte gällande 
tid och att få komma till tals och få sin röst hörd så gjordes dock i ett av fallen 
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bedömningen att göra en enskild intervju med en av respondenterna i enrum istället. 
Vår roll som gruppledare har gjorts tydlig då vi riktat frågor till specifika deltagare 
och sett till att frågan blivit besvarad av samtliga innan nästa ställts. Vi har bett om 
förtydliganden gällande om nickningar verkligen betyder medhåll. Användandet av 
intervjumallen har i fokusgruppen lett till att frågorna inte kunnat ställas i tänkt 
ordning då just gruppdynamiken och ifyllandet av varandras svar ibland gjort att 
frågeställningen föregåtts.  

 
	

5.4 Frågeformulär 
 
Den tredje typen av metod som vi också har valt att använda, är frågeformulär. Det 
frågeformulär som vi har haft till hjälp för att samla in data är bifogat som en bilaga 
allra sist i arbetet. Frågeformuläret är uppdelat i olika teman för att hålla isär de olika 
kategorierna som studien tar sin utgångspunkt i, och genom vilket resultatet sedemera 
också presenters utiftån. Ett frågeformulär består vanligen av frågor som antingen är 
uppdelade i olika redan färdigformulerade svarsalternativ, eller öppna där 
respondenten själv kan formulera sitt berättande (Andersson, 1995). Det senare är 
som forskningsinstrument på flera sätt lika den strukturerade intervjun och den 
egentliga skillnaden är att avsändaren inte är närvarande. Detta löser på sätt och vis 
problemen med intervjuareffekten, d.v.s. att forskarens närvaro ger avtryck i 
situationens utfall, å andra sidan marginaliseras möjligheten att ställa följdfrågor. För 
att underlätta för bearbetningen och respondenten själv bör därför frågorna utformas 
så att de varken är för öppna eller för snäva för att ge ett utförligt svar på (Bryman, 
2009). Det finns olika aspekter att ta med i avgörandet om ett frågeformulär bör 
tillämpas vid en kvalitativ studie. Det är lämpligt att använda sig av frågeformulär när 
man vill komma åt informanter som finns på olika platser geografiskt och om 
möjligheten att besöka informanten för att göra intervjuer eller observationer upplevs 
vara begränsad (Denscombe, 2009). Frågeformulär är också vanliga när man önskar 
få veta personers attityder, upplevelser eller värderingar men inte avser gräva djupare 
än att ta reda på förhållandesätt och synpunkter (Andersson, 1995). Metoden används 
ofta genom att forskaren via brev eller e-post skickar ett antal frågor som informanten 
ska besvara och sedan skicka tillbaka (Rosengren, Arvidsson, 2002). Fördelarna för 
forskaren är också att det kräver mindre engagemang tidsmässigt och fysiskt då man 
inte behöver ta sig någonstans, och dels att de är kostnadsfria. Informanten behöver 
endast fylla i det mottagna e-post meddelandet och sedan bara klicka på att svara för 
att returnera frågeformuläret tillbaka till forskaren igen. Vid användandet av 
frågeformulär via webb är det viktigt vid att designen är gjord på ett instruerat sätt så 
det blir tydligt för informanten om hur forskaren önskar få svaren ifyllda. 
(Denscombe, 2009). 
 
Vi bedömde att dessa aspekter härrört vår situation och därför valde vi att använda oss 
av frågeformulär till de utvalda respondenter som befunnit sig geografiskt avlägset. 
Vi skickade till informanter i Kronoberg dels för det vat långt att åka men också för 
att på ett relativt väl utformat sätt få in data. Användning av frågeformulär är också 
tillämpligt när inte kravet finns att intervju sker och behovet att mötas ansikte mot 
ansikte. 
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5.5 Etiska ställningstaganden 
	
Vid insamlandet av empiri bör man tänka på hur man närmar sig de man forskar om. 
Etiska dilemman förekommer i så gott som all forskning och kan upplevas som 
svårhanterligt. Forskaren måste nämligen finna en balans mellan att arbeta 
målmedvetet och konsekvent och å andra sidan visa respekt och vara lyhörd. 
Kunskapstillskottet bör vägas mot de konsekvenser som kan drabba den enskilde 
deltagaren i undersökningen. Tydlig information med relevant fakta stödjer 
seriositeten i undersökningen. Enligt de forskningsetiska principer som arbetats fram 
av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, finns fyra punkter man bör 
beakta i forskningsarbete för att skydda den uppgiftslämnande individen.	 Dessa 
principer har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare.  
Inom forskning innebär konfidentalitetskravet att det insamlade materialet bör 
antecknas, förvaltas och avrapporteras på ett sådant sätt att personer inte kan 
identifieras av och att det inte ska gå att utläsa genom till exempel nyckelord vem 
personen som beskrivits är så att obehöriga inte kan få tillgång till information som 
skulle kunna användas felaktigt. Viktigt att tänka på är hur det data man fått fram 
presenteras i resultatet. Att inte lämna ut kön och ålder tillsammans med ett specifikt 
yrke för eller använda exakta citat i den redovisande data för det kan verka avslöjande  
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart får användas för 
forskningens ändamål. Den som deltagit i en undersökning som uppgiftslämnare får ta 
del av forskningsresultaten i samband med egen begäran om men däremot får inte 
forskningsresultat användas av myndigheter eller företag som grund för beslut eller 
riktad reklam (Codex.se). Informationskravet att forskaren bör informera deltagarna 
om syftet med deras medverkande och de villkor som härrör situationen (Kaiser & 
Öhlander, 1999) och att de informanter som deltar i forskningsprojektet också ska 
hållas informerade om för och nackdelar av de aspekter av processen som berör dem 
(Fangen 2011). De skall också upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de 
har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 
aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta 
(Codex.se). I fall av offentliggörande till övrig eller tredje part måste detta godkännas 
av berörda deltagare, allra helst skriftligt (Kvale, 1997). Detta benämns som 
samtyckeskravet och används i undersökningar med aktiv insats av deltagarna, men är 
beroende av undersökningens karaktär - strikt samtycke utfärdas främst då innehållet 
är av mycket känslig och privat karaktär (Codex.se). I relation till dessa aspekter är 
det således viktigt att informanten samtyckt till att bli inspelad, då risken finns att det 
uppfattas som hämmande eller besvärande (Ryen, 2004).  
 
För frågeformulären gäller samma principer. De ska innehålla information om vem 
som är arrangören och vad syftet med deltagandet är så att det går att urskilja vad 
informationen kommer att användas till. Detta görs i ett medföljande brev där det 
utöver etiska aspekter som att det är frivilligt att delta i undersökningen också ska stå 
datum, avsändare och vart frågeformuläret ska skickas tillbaka samt e-post adresser 
och telefonnummer till dem som skickat ut frågeformuläret. Viktigt att aspekter om 
konfidentiell hantering framgår som en del av informationen till informanterna 
(Denscombe, 2009). Inledande av genomförande i vår studie har informationskravet 
tillämpats genom att inför intervjuerna presentera oss och vår tillhörighet gällande 
högskola och program. Via telefon och e-post har vi också tydliggjort vad som ska 
behandlas och hur intervjuerna ska gå till och vilken tid de beräknas ta. Detta har då 
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skett via missivbrev (se bilaga), vilket skickats ut både till de båda fokusgrupperna 
och de som bidragit till studien via frågeformulär. Nyttjandekravet innebär för oss att 
vi berättat hur studiens upplägg ser ut och att den i relation till dess karaktär och 
egenskap av kandidatuppsats kommer vara tillgänglig för allmän beskådan, men att 
alla medverkande har rätt att granska materialet innan publicering och vara försäkrade 
om dess tillförlitlighet och att det som skrivits varit inom ramarna för studiens 
kontext. Viktigt att tänka på är också hur den data man fått fram presenteras. Att inte 
lämna ut kön och ålder tillsammans med ett specifikt yrke för eller använda exakta 
citat i den redovisande data för det kan verka avslöjande. Av hänsyn till 
Individskyddskravet och Konfidentalitetskravet samt för slutresultatets skull har vi 
valt att sammanfatta åsikter, eller skildra dem på ett sådant sätt att det inte ska kunna 
framgå vem som sagt vad. De som intervjuats har också fått ta ställning till om de går 
med på att bli inspelade.  Detta är särskilt relevant med tanke på det låga antalet 
informanter vi använt oss utav.  
	

5.6 Reliabilitet och validitet 
 
När en studie genomförs är det viktigt att den framstår som seriös och validerbar, 
vilket innebär att data blivit insamlad och bearbetad på ett systematiskt och hederligt 
sätt. Grunden för en kvalitativ forskare är att resultatet härleder till relationen mellan 
det empiriska och det teoretiska, i anslutning till vilken eller vilka problemställningar 
som varit för avsikt att belysas. Validiteten är så att säga stark om 
undersökningsområdet och datainsamlingen resulterar i data som är relevant för 
problemställningen (Grönmo, 2004). Validiteten tenderar därmed att bli låg om 
området som undersöks inte överensstämmer med problemformuleringen och studiens 
syfte. Därför skall man i slutskedet noga kontrollera att det som varit för avsikt att 
mätas, verkligen blir det som blivit mätt (Rosengren & Arvidsson, 2002). Begreppet 
reliabilitet avser metodens känslighet för slumpinflytelser (Andersson, 1995) Vilket 
innebär att det resultat som kommer fram även bör framträda när det utförs en andra 
gång och av någon annan. Reliabiliteten har dock inte samma centrala plats i en 
kvalitativ studie som i en kvantitativ, då det grundläggande syftet med en kvalitativ 
studie är att forskaren ska få en bättre förståelse för det som beforskars, vilket ofta 
innebär att informationen man får ut är markant subjektiv och varför den statistiska 
representativiteten heller inte hamnar i fokus. I en kvalitativ undersökning har 
forskaren en mycket större närhet till det eller den som studeras och mätinstrumentet 
blir således forskaren själv, vilket mynnar i hur förståelsen och tolkningen av den 
insamlade datan görs (Brinkmann & Kvale 2009). Att träffas ansikte mot ansikte, det 
vill säga mötas på plats ger då en uppnådd trovärdighet eftersom man då man kan 
kontrollera de data som framkommer direkt genom att förhöra sig igen gällande 
riktighet och tolkning av vad informanten säger (Denscombe 2009). 
 
Att använda sig av fenomenen reliabilitet och validitet inom den kvalitativa 
forskningen är så att säga inte helt enkelt. För här blir paradoxen i relativismen väl 
synlig - hur ska man kunna omfatta en bestämd synpunkt när man samtidigt förnekar 
att det finns en sanning? (Ryen, 2004). Att istället tillämpa analytisk generalisering 
innebär att med begrepp och teori genom abstraktion sammanfatta processer, 
strukturer och objekts eller relationers beskaffenhet. Generaliseringen sker då i 
förhållande till teoretiska ramverk och allmängiltiga begrepp, en existerande teori kan 
således funka som en mall att mäta resultatet mot (Sjöberg, Wästerfors, 2008). 
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Vi har i slutfasen av vår undersökning relaterat vår empiri till den symboliska 
interaktionismen då avsikten med vår studie är att öka förståelsen för det som sker i 
interaktionen hemma hos djurhållaren och för tjänstemannens arbetssituation på fältet. 
Detta underlättar också relaterandet till både empirin internt och allmänt. Att 
bibehålla fokuseringen på det som är för avsikt att undersökas gynnas genom det 
fysiska mötet med våra planerade informanter. Att använda sig av frågeformulär är 
motiverat av anledningen att de frågor vi ämnar ställa inte ökar i sanningshalt för att 
vi ställer dem över en intervjusituation, tvärtom tror vi att det kan underlätta för 
respondenten att få svara på frågorna utan de inverkande aspekter som följer av 
situationen. I de fall vi tillämpat frågeformulär är detta av anledningen att det 
underlättat för att komma åt de informanter som finns på olika mer avlägsna platser. 
När vi sammanställt data har vi letat efter mönster som kunnat styrka studiens 
trovärdighet. 
 

5.7 Bearbetning av data 
	
Kvalitativ analys innebär att se något som “något” d.v.s som en del i något, som ett 
uttryck för något eller som en orsak för något. Det är på detta sätt man kommer vidare 
i sina tankegångar kring hur de koder man gjort härleder till varandra.  Tematisering 
är inte bara ett sorteringsarbete utan en avgörande del av själva analysen. För 
forskaren handlar det om att hitta de kopplingar och mönster  som hen anser är av 
störst betydelse. Målet är att kunna presentera teman i och om materialet som kan 
förklara och fördjupa förståelsen för den företeelse som studeras och sätta detta i 
förhållanden till de teoretiska utgångspunkter och hypoteser som finns (Hjerm, 
Lindgren, 2014). När vi arbetade fram intervjufrågorna gjordes detta utefter tanken att 
de skulle delas in i teman för att tydliggöra studiens focus. Därav sorterades de in 
under rubrikerna: Allmäna och inledande frågor, Hemma hos medborgaren, på 
myndigheten och länsstyrelsen som arbetsgivare. Dessa fyra har aspekter som 
härleder till de interaktionsmöjligheter vi avsett undersöka utfallet av, och har sedan 
också använts för att kategorisera datan i resultatdelen av studien. Efter 
transkriberingen färgkodades intervjupersonernas svar för att lättare kunna urskilja 
konsensus bland de tillfrågade, och likt ovan nämt – för att urskilja vad som ansetts 
vara orsken till de upplevelser som delgivits. 

6. Teoretisk referensram 
 

Följande stycke ägnas åt våra tillämpade teoretiska utgångspunkter som kommer att 
användas i analysen av det insamlande datamaterialet. I första delen beskrivs den 
symboliska interaktionismen som vi låter inrama studien. Därefter får det 
dramaturgiska perspektivet bidra ytterligare till förståelsen av tjänstemannarollen 
utifrån hur upplevelserna av interaktionen som sker när tjänstemannen kommer hem 
till djurägaren i dennes sfär. Detta relateras sedan till Ehns fem modeller av 
tjänstemannaagerande som vi anser konkretiserar rollpåtagandet. Vår studie är 
inriktad på hur situationer upplevs, vilket är ett subjektivt förhållningssätt till ett 
faktum. Det dramaturgiska perspektivet förklarar varför något händer, när det händer 
och är objektivt. Att använda sig av perspektivet ger ändå en inramning och en 
förståelse för hur rollerna de olika parterna överhuvudtaget uppkommer.  
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6.1 Symbolisk interaktionism 
 
Symbolisk interaktionism används inom sociologin för att fördjupa förståelsen av 
olika fenomen som sker i samhället. Detta perspektiv tillämpas för att förstå 
interaktion mellan människor, vilket vår undersökning har som syfte att undersöka. Vi 
använder detta för att klargöra vad som sker mellan djurskyddsinspektör och 
djurägare i en situation hemma hos djurägaren. Enligt Mead, interaktionismens 
företrädare, är grunden i all mänsklig kommunikation rollövertagandet, vilket innebär 
att gå in i en annan persons roll som ett led i att skapa identifikation med en annan 
individ. Görs detta kan sympati skapas ett begrepp som ofta förklaras som att ”sätta 
sig in i den andres ställe” (Fangen, 2004).  
 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som väl kommer till sitt rätta 
element för att förklara vår studies syfte - att undersöka interaktionen sinsemellan 
djurskyddsinspektör och medborgare. Symbolisk interaktionism riktar sig till att 
förstå och med hjälp av begreppen förklara vad som sker, samt att skapar en 
förutsättning för att förstå det samspel som aktiveras mellan djurskyddsinspektör och 
medborgaren i handläggningsärenden hemma hos medborgaren. Det innebär 
följaktligen att rollbegreppet utgör det primära analysinstrumentet i studien, och vi 
har använt oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv för att tydliggöra detta, då de 
olika rollerna som framkommer i arbetet som tjänsteman kan härledas till de begrepp 
Goffman myntat. 
 

 

6.2 Det dramaturgiska perspektivet 
 
Det dramturgiska perspektivet är en gren av den symboliska interaktionismen och 
beskriver mänskligt handlande med en terminologi inspirerad av teatervärlden.  
Goffmans teori tar sin grund i det samspel som sker mellan människor som skapar 
dem till sociala varelser. Han hämtar sina metaforer för vårt mänskliga agerande från 
scenens värld, där aktörerna spelar roller. Begreppen används idag vanligen för att 
analysera det ibland riskfyllda spel med olika identiteter som den moderna människan 
bedriver. Sådant uppfattas ofta som av situationen framtvingande, men det går att 
laborera med de sociala regler vi satt upp och självmedvetet se till att presentera sig 
på sådana sätt att ens identitet kan ta sig olika uttryck – även av Goffman kallat 
intryckskontroll d.v.s. sättet vi försöker kontrollera och styra våra uttryck så att de 
som iakttar oss ska uppfatta oss på det sättet som vi vill bli uppfattade (Johansson, 
2004). Att växla mellan ett disciplinerat förhållningssätt och viljan av att vilja utleva 
alla känslor behöver dock inte handla om hur det funkar i rumsliga regioner utan kan 
likväl endast vara ett sätt att skapa sin identitet på. Till skillnad från skådespelaren har 
emellertid inte statstjänstemannen ett manuskript att hålla sig till när hen ”skapar” sin 
roll, utan individen måste uppträda så att den i interaktionen uttrycker det den vill 
förmedla och att det går i linje med upprätthållandet av den bild av sig själv denne 
önskar att andra har. Huruvida det man fungerar i ett rollpåtagande beror på hur 
trovärdig individen är och om vederbörande lyckas övertyga de individer som den 
framträder inför, det som med Goffmans begrepp blir publiken. Publik är de som 
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studerar skådespelet och inte har någon information om individen, publiken gör då ett 
sökande efter ledtrådar i individens utseende och uppträdande för att definiera 
situationen och därav ge individen ett passande bemötande. Enligt Goffman så menar 
han det sker en systematisk avläsning av hur situationen är i samspelet mellan 
individer för att få kännedom om den andra parten. Detta påverkas och styrs av 
tidigare erfarenheter och förväntningar hos individerna som deltar i interaktionen.  
 Aktör är den som lämnar bakre regionen för att ta plats i interaktionen på scenen i den 
främre regionen. Det centrala för en aktör är likt ovan nämnt fokuserandet på att få de 
optimala detaljerna i rollen framträdande och att undanhålla det som kan uppfattas 
som mindre önskvärt att visa upp. Detta görs genom att aktören växlar mellan olika 
roller framför olika publiksammansättningar. Att socialt agera med människor bygger 
på färdigheten i att kunna kommunicera med andra individer i samförstånd. För att 
skapa sådant krävs det att individerna möts på samma nivå och där spelar normen en 
avgörande roll. Vad som är norm tydliggörs genom den icke verbala 
kommunikationen som uppstår i vardagliga situationer där samspelet sker ansikte mot 
ansikte (Engdahl & Larsson, 2006). Giddens menar att kroppsspråket här utgör 
betydelse av symboliska mått, som att nicka eller göra gester. I kommunikation 
mellan människor så förlitar sig individen på de underförstådda symboler och 
tolkningar som finns och söker efter ledtrådar, för att möta med ett passande beteende 
som bekräftar att individerna har förstått varandra (Giddens, 1989). Aktören skapar 
sig härigenom en fasad vilken kan vara en orsak av stereotypa förväntningar, som 
antingen kan begränsa eller underlätta aktörens framträdande. Den personliga fasaden 
är det som man vill signalera om sig själv och dit hör attribut som kläder och 
smycken. När en individ ikläder sig en etablerad social roll, finns det i de allra flesta 
fall redan en upprättad fasad som är knuten till rollen enligt Goffman. Mask är också 
ett begrepp som Goffman använder för att förklara hur intryckskontrollen fungerar i 
olika sammanhang. Det signifikanta som framträder med mask är identitetsskapandet 
av olika roller. Individer är inte alltid förutsägbara utan styrs av vilka som individen 
interagerar med samt i vilket sammanhang. Som djurskyddsinspektör har individen en 
roll i mötet med medborgare och en annan när hen går och fikar med sina kollegor. 
Scenen är den metafor som Goffman använder för att beskriva var interaktionen sker. 
Inramningen består bland annat av möbler, växter och annan dekor som finns med 
som material och som har inverkan på situationen.  Rekvisita är det som benämns som 
den mänskliga aktivitet som utspelas framför, inom eller på scenen (Goffman, 
1959/2009). Främre regionen är den plats där individen vet att hen är under beskådan 
d.v.s syns för andra, vilket indirekt påverkar individens beteende. Motsatsen till 
främre är bakre regionen kan också benämnas med att vara bakom kulisserna, vilket 
innebär att individen för en stund kan stiga åt sidan och istället lämna plats åt någon 
annan. Huvudkärnan i detta är att man som individ på detta sätt växlar mellan kontroll 
och utlevelse. Team innebär att flera individer möts och interagerar tillsammans för 
att skapa en framställning av ett rutinpräglat situationbaserat framträdande. I teamet 
arbetar medlemmarna på att upprätthålla det intrycket som önskas. Individerna har 
ofta skapat ett beroende av varandra, vilket innebär att medlemmar i ett team måste 
lita på varandra. Individerna i teamet kan ha svårt för att bevara visst intryck på grund 
av att de är tvungna att samarbeta olika situationer. När man undersöker ett 
teamframträdande finner man oftare att någon ges rätt att regissera och kontrollera 
den dramatiska handlingens utveckling, den individ som dominerar framträdandet är 
oftast också den som skriver manuskriptet (1959/2009). 
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6.3 Fem olika tjänstemannaroller 
 
Som en grund för KRUS kompetensutvecklingsinsatser avseende offentligt etos har 
regeringen önskat en studie av tjänstemannarollen och Peter Ehn har på denna grund 
därför författat I statens tjänst - en roll med många bottnar. Denna är enligt 
regeringen tänkt att tydliggöra statstjänstemannarollen utifrån en kontext där den 
traditionella tjänstemannarollen balanseras mot yrkesrollen och 
organisationstillhörigheten, eller hur attityder och beteenden strukturerade kring 
rättigheter, skyldigheter och arbetsuppgifter som förbinds med en specifik samhällelig 
position tar sig uttryck. Tanken är att studien ska ligga som underlag för diskussion 
och är därför inte tänkt att leverera några svar. Ehns huvudtes är att förändringar i 
omvärlden har gjort statstjänstemannarollen alltmer komplex och han utifrån denna 
har tagit fram olika tjänstemannamodeller som han relaterar dagens yrkesutövande 
inom statlig förvaltning till. Detta baserar han på intervjuer med 44 myndighetschefer 
på totalt 15 myndigheter, sekundärlitteratur om tjänstemannens framväxt som 
yrkeskategor samt uttalade visioner respektive myndigheter har för sin verksamhet. 
Som gällande för alla enskilda individer råder givetvis att den roll man har är 
flerdimensionell, men Ehns typer har renodlats för att tydliggöra de dilemman som för 
tjänstemannen uppstår i mötet med medborgaren. Ehn relaterar därför tjänstemannens 
identifikation till fem typiska roller, vars utformning är tänkt att belysa olika 
perspektiv som ryms inom tjänstemannayrket. Det innebär följaktligen att 
rollbegreppet utgjort det primära analysinstrumentet i Ehns studie. Begreppet har sina  
rötter i scenens värld, där aktörerna spelar roller och i detta fall då enligt 
omgivningens förväntningar på hur en statstjänsteman ska tänka och agera. Han 
benämner dessa som: klassikern, experten, managern, företrädaren och 
normalbyråkraten.  
 
Till den klassiska statstjänstemannens karaktärsdrag hör objektivitet och opartiskhet 
och betoningen av lagen och rättsordningen som grund för tjänstemannens agerande. 
Klassikern har roll formad utifrån tiden då ämbetsmannaskapet stod på sin topp – 
d.v.s. på den tiden då statstjänstemän betraktades som högt uppsatta och särskilt 
respektabla just för sin yrkesstatus skull. Detta har emellertid förändrats genom sättet 
tjänstemannarollen ”normaliserats” och kraven i form av arbetsbelastning ökat.  
För företrädarrollen är folkviljan den överordnade normen. Förvaltningen är genom 
statstjänstemannen främst ett redskap för att förverkliga medborgarnas behov och 
önskemål. Företrädaren har sin lojalitet mer riktad mot folket och demokratin än lagen 
i sig, och ser på rollutövandet som att det är de enskilda individerna som 
statstjänstemannen är till för. Detta uttrycks i altruistiska termer, som att vara till för 
det allmännas bästa, eller för att verka för en god demokrati.  
Kännetecknande för expertrollen är den starka betoningen av sakkunskapen. Där 
klassikern definierar sitt oberoende under lagarna grundar experten istället sitt på sin 
sakkunskap. För experten är det även denna som utgör grunden för lojaliteten. 
Experten har i anslutning till detta ett starkt fokus på det egna sakområdet och de egna 
arbetsuppgifterna och diskuterar hellre dessa än att reflektera över mer generella 
aspekter av statstjänstermannarollen. Sakkunskapen utgör också en viktig aspekt av 
en enligt experten god ledarskapsförmåga. Enligt experten är myndighetens och 
tjänstemannens roll är att leverera sin kunskap till högre instanser, och bidra med 
underlag för beslutsfattandet, eller rent av uppmärksamma regeringen på problem 
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eller konsekvenser av vissa ställningstaganden får.  Men själva anser de inte besitta 
någon politiskt präglad roll. Experten brinner av ett starkt engagemang för sin egen 
nisch och denna kan vara större än rollens övergripande funktion. Lojaliteten mot 
uppgiften kan ibland överskugga den mot arbetsgivaren och medborgaren vilket kan 
resultera i konfliktsituationer (om än inre sådana). Den förändring som på senare tid 
berört expertrollen är den där denne betraktas utifrån privatverksamheters synsätt och 
förvandlas till en konsult. Farhågor finns att detta kan komma att urholka rollen i ett 
större perspektiv – när den kan upphandlas externt. 
Statstjänstemannen som agerar i managerrollen vill helst anlägga ett kundperspektiv i 
relationerna med medborgare, företag och andra aktörer. Betonandet av god service 
antyder en mer marknadspräglad rolluppfattning. Detta gör att också att de ökade 
effektiviserings- och rationaliseringskraven som på senare år präglat dagens 
förvaltning upplevs mer välkommet än utifrån övriga rollers synsätt. Managern retar 
sig på att den statliga förvaltningen ofta är för byråkratisk, för detta hämmar vad de 
betraktar som en grundpelare, flexibilitet. 
Normalbyråkraten riktar hellre fokus på det egna arbetet och intresserar sig hellre för 
arbetets organisering och sin syn på arbetsuppgifterna än sin demokratiska roll, 
servicefunktion. Normalbyråkraten vill dock inte betona sin unikhet likt experten, 
utan tvärtom framhålla sociala aspekter som viktiga, hur samspelet med kollegorna 
fungerar. Det finns inget specifikt statligt som karaktäriserar den här rollen då den har 
lite av allt. Att hantera utmaningarna och problemlösandet i den egna verksamheten 
och de egna arbetsuppgifterna är för normalbyråkraten en mer tilltalande del av 
tjänstemannarollen än att problematisera kontexten.  
 

7. Resultat 
	
Här nedan presenteras resultatet som framkommit av studien. Avsnittet  är uppdelat i 
sju olika delar. Som en inledning omnämns hur Länstyrelsen arbetar i förhållande till 
lagtext och vilka ansvarsområden som de utövar tillsyn mot. Därefter presenteras 
respondenternas sammanfattade åsikter i positiva ordalag om sitt arbete och vad som 
lett dem in i yrket. Härefter följer de upplevelser som kommer av att vara tjänsteman 
ur olika aspekter: hur man som djurskyddsinspektör måste sätta medborgaren i andra 
hand för att uppnå syftet med sitt arbete, hur man hanterar de konflikter som 
eventuellt uppstår och de effektivitetskrav som präglar arbetets utformning. Slutligen 
tas den inverkan som våra respndenters olika kön och andra yttre faktorer upplevs ha 
för inverkan på interaktionen. 

 

7.1 Studiens kontext 
 
Från och med januari 2009 övergick Sveriges offentliga djurskyddskontroll från 
kommunerna till länsstyrelserna. Jordbruksverket ansvarar för att utveckla och 
upprätthålla djurskyddet men operativa djurskyddskontroller på lokal och regional 
nivå är numera länsstyrelsernas ansvar (Jordbruksverket, 2008). De ska arbeta 
förebyggande för att djuren ska ha det bra, och kan besluta att omhänderta djur om de 
far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag. Enligt 
djurskyddslagen är det endast länsstyrelsen som kan besluta om vad som skall hända 
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med ett djur som har omhändertagits, dvs. om djuret skall säljas, överlåtas på annat 
sätt eller avlivas (Jordbruksverket 2008). Länsstyrelsen eller polisen kan omhänderta 
djur omedelbart om det finns allvarliga brister och djuren är utsatta för ett lidande. 
Om polismyndigheten omhändertar ett djur av djurskyddsskäl, ska beslutet snarast 
underställas länsstyrelsen som ska besluta om omhändertagandet ska fortsätta gälla. 
Länsstyrelsen kan även omhänderta djur om den som har djuren exempelvis inte 
följer ett föreläggande som myndigheten har meddelat, om djurhållaren är dömd för 
djurplågeri eller har ett djurförbud. 
 
TV- programmet Djurskyddsinspektörerna som sändes i kanal 4, under våren 2014, 
har varit en aspekt som enligt vårt resultat framkommit ha haft betydelse för 
djurskyddsinspektörernas arbetssituation. Dokumentärserien med sina sex avsnitt 
skildrade hur det är att arbeta som djurskyddsinspektör på länsstyrelsen. Vardagen är 
en strävan för att genom lagstiftningen se till att djuren får det som de behöver, och 
där risker i arbetet också innebär krav på att man bär skyddskläder för att minska 
möjligheten att sprida smitta vidare. Att även hot från arga medborgare är en realitet 
som färgar inspektörernas vardag visar på en tillvaro som inte alltid förlöper 
smärtfritt. Programmet har väckt mycket diskussion i media och även gjort att folk 
blivit mer uppmärksammade på problematiken. 

 

7.2 Källor till drivkraft 
 
För majoriteten av våra respondenter har intresset för djur funnits med sedan unga år. 
En nämner hur det vuxit fram under utbildningen eftersom det krävs en inriktad 
utbildning inom området. Andra beskriver att det vuxit fram som en del i ett holistiskt 
intresse för natur och miljö. En annan hyllar inspektörsyrket för möjligheten att kunna 
arbeta med djur utan att för den sakens skull behöva vara den som ”karvar i dom”. De 
med lång erfarenhet av sina yrken har hunnit med att byta arbetsplats ett flertal gånger 
och har också arbetat för annan regi än Länsstyrelsen. Samtliga gillar sina 
arbetsuppgifter och är för det mesta nöjda med sitt jobb. Att kunna jobba 
förebyggande och att arbeta tillsammans benämns som en viktig komponent för att 
kunna se skillnad av det som görs. Kollegorna och sammanhållningen är en annan 
faktor som betonas som grundläggande för trivseln och det uttrycks att de oftast har 
”kul på jobbet”. En påtalar att det överlag råder konsensus om gällande känslan av att 
man gör ett bra jobb:  

 
”Ingen dag är den andra lik och det är inte alla gånger man vet vad som 
ska hända när man kommer till jobbet, man ställs inför olika saker saker 
hela tiden, det är variationen som bidrar till att man inte tröttnar. Det är 
intressanta arbetsuppgifter och de ger en ständig utveckling vilket är 
styrkande för både yrkeskunskaperna och den egna personen. Att sedan 
också kunna göra skillnad för djuren och komma ut och ser att det 
faktiskt har blivit bättre av att man påtalat brister, är så klart särskilt 
roligt, utöver att det är själva förhoppningen med jobbet i sig. Det 
förekommer även att man besöker föreläsningar och det kan vara givande 
att få entusiasmera andra som man märker brinner för samma ämnen som 
en själv”. 
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7.3 Tjänstemannen i förhållande till skattefinansierad tillsynsverksamhet 
	
Arbetet som djurskyddsinspektör är styrt av de anmälningar som kommer in, vilka 
oftast har sin grund i tips från allmänheten. Länsstyrelsen och 
djurskyddsinspektörerna har som skyldighet att följa upp samtliga sådana då själva 
misstanken fungerar som kriterie för tillsyn. Det är en EU-förordning som styr att 
besöken ska ske oanmält och dess syfte är att det ska gå att fånga misär som den är 
och att det inte ska vara möjligt att städa undan eller lägga något tillrätta.  I anslutning 
till de prioriteringsbedömningar som görs och av hänsyn till samordning av resurser 
åker man runt en eller två dagar i veckan tillsammans med en kollega och följer upp 
de inkomna anmälningsärendena. I arbetet utförs även tillståndsansökningar och 
rutinkontroller, såtillvida det inte finns något mer akut ärende som behöver gå före.  
Som djurskyddsinspektör möter man väldigt varierande fall och har många olika 
uppgifter att sätta sig in i, särskilt om man på arbetsplatsen är färre till antalet. Detta 
innebär att det kan dröja långt mellan de tillfällenena man utför ett specifikt uppdrag, 
till exempel att det var ett helt år sedan man sist hade hand om ett visst sorts fall. 
Detta medför möjligen att arbetet blir mer trögflytande, om det skulle behövas att man 
först måste läsa på för att fräscha upp gamla kunskaper, men å andra sidan blir hela 
arbetssituationen mer varierande. Där är situationen nog annorlunda för större 
länsstyrelser tror en respondent, för chanserna till mer likartade fall är troligen högre 
för deras del. Det följer också en hel del efterarbete i anslutning till tillsynsronderna 
som tar mycket tid, och de övriga dagar man sitter inne på kontoret är också mycket 
av arbetet administrativt som att skriva rapporter om förelägganden och 
omhändertaganden. Dessutom har man alltid telefon på sig i arbetet, och behöver vara 
tillgänglig via både den och mailen för att driva fall framåt och svara på frågor från 
allmänheten. En av respondenterna med erfarenhet av tiden före länsstyrelsen övertog 
tillsynsverksamheten upplever att de datasystem de har till sitt förfogande är långsamt 
och invecklat och att det under kommunens tid var effektivare system än nu på 
länsstyrelsen. 
 
Veterinärerna vid länsstyrelsen arbetar övergripande på en mer administrativ nivå än 
vad veterinärer gör i allmänhet, och är oftast på kontoret där de sköter samordning av 
djurskyddsinspektörenas ärenden. De upplever sig vara relativt fria i avseendet hur de 
vill disponera sin tid. Antalet tillfällen i fält varierar och  en respondent nämner att det 
kan ske runt två gånger i månaden. Annars är beredelse av ärenden om 
omhändertagande av djur, placering och avlivning sådant som förekommer nästan 
varje dag, ofta alltså det som djurskyddsinspektörerna mött på plats. Likadant ingår 
livsmedelskontroll, stöd till tillsyns och djurhälsopersonal, smittskydd och hantering 
och transport av slaktavfall och i många fall är en det också en komplicerad 
lagstiftning att hålla rätt på. Samarbete sker här i många fall ihop med jurister. 
 
Det anses av respondenterna vara viktigt att skilja på sin roll som privatperson och 
som statstjänsteman, och hålla personliga värderingar borta. Att förhålla sig objektiv 
och saklig även om situationen skulle bli upptrappad och känslomässigt berörande 
anses som proffessionellt. Att komma hem till en annan person pålägger ansvar för att 
mötet blir så bra som möjligt, och ett trevligt bemötande är inget som behöver stå i 
kontrast till att vara proffsig, förtydligar en av dem. Så länge man ser till att alla man 
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möter får en likadan behandling från grunden håller engagemanget på en yrkesmässig 
nivå. Däremot bör man se till så man inte tenderar att vara för trevlig och frånta 
situationen sitt allvar då man skulle kunna riskera att en utfärdad varning inte åtföljs 
på samma sätt. Respondenternas upplevelser är att många man möter är uppenbart 
nervösa över ens besök. Flertalet känner sig också kränkta av att inspektörer kommer 
oanmält ut till dem och saknar sympatier för besluten. Har de inte kunskap om hur 
arbetet fungerar kan det för medborgaren vara svårt att förstå den byråkratiska 
gången. En erfarenhet är att man som tjänsteman många gånger förknippas med 
myndighetsutövningen och inspektörsrollen med ens person. I värsta fall kan 
inspektören svartmålas och hängs ut och ärendet blir riktigt svårt att driva.  
 
Som tjänsteman bör man förhålla sig till att verksamheten är skattefinansierad, och att 
det innebär en skyldighet att pengarna används på ett så bra sätt som möjligt. Alla ska 
behandlas på likvärdigt sätt och ha möjlighet att komma till tals. Medborgaren ska så 
att säga ha valuta för pengarna. Detta är något som tas i beaktande eftersom arbetet 
till viss del tillåter egna projekt och prioriteringsordningar och det innebär till 
exempel att man själv behöver tänka på hur ofta man lägger upp resor i tjänsten, eller 
utnyttjar medel som är indirekt skattefinansierade. I egenskap av att själv vara 
skattebetalande går det ju att relatera till hur man själv hade önskat att ens pengar 
förvaltats, nämner en respondent. 
Verksamheten påverkas av budgeten och flertalet respondenter nämner att de knappa 
resurserna haft inverkan på deras arbetssituation. Bland annat har neddragningar i 
personalstyrkan pekats ut som en faktor som gjort att tillvaron i större utsträckning 
framkallat känslor som otillräcklighet. I somliga fall leder nämligen tvungenheten i att 
åka på de mest akuta ärendena att det inte finns tid att åka på allmänkontroller och 
göra påhälsningar av mer allmän sort. Respondenter med flera år i yrket menar att 
detta underlättat för  att hålla sig bekant med de olika gårdsinnehavarna, och figurera 
inför djurägarna även i neutrala situationer. Eftersom det är plikt att alltid kolla upp 
anmälningar i första hand, men samtidigt som man, när man jobbar skattefinansierat, 
helst ska ha en säker grund för utryckning, utgör prioriteringskraven ibland ett 
dilemma som inte är så lätt att komma undan. Man vet ju inte vilka som gjort 
anmälan, och kan inte avgöra vad som är skitsnack. Det händer att folk till exempel 
baktalar varandra som ett led i en större konflikt. Likadant nämns det bland 
respondenterna vara frustrarande att det emellanåt blir bomm-körnigar, då ingen visar 
sig vara hemma när de kommer ut. För att ändå ha utnyttjat resurserna och tagit 
tillfället i akt planerar man därför ofta in många turer under en dag för att ha back up 
och föregå sådana situationer.  
 
I anslutning till principen om att den som åsamkat skada själv ska stå för dess 
ekonomiska åverkningar tillämpas också avgifter inom verksamheten. En djurägare 
som visat sig missköta sina djur får alltså betala för dessas omhändertagande och 
kostnaderna kring detta. Uppföljning av tillsynsärenden kostar även de men en av 
veterinärerna nämner att här emellanåt kan tillämpas viss flexibilitet. Mejlkontakt och 
att få bilder på djuret eller stället det vistas på skickade till sig, kan ibland göras om 
läget bedöms som trovärdigt, av hänsyn till båda parters ekonomi. 
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7.4 Att tvingas sätta medborgaren i andra hand 
 
Som djurskyddsinspektör och veterinär måste förståelse finnas för hur de personer 
man möter upplever situationer med omhändertagande och avlivning av dess djur. 
Men även om arbetet främst innebär, som en av respondenterna uttrycker det, att man 
jobbar med människor, så är trots allt utgångsläget att föra djurets talan och fatta 
beslut efter djurets bästa. Är ett djur akut sjukt måste det omhändertas direkt och 
ibland händer det att djuret till och med måste avlivas, och då går ärendet oftast fort. 
Men i övriga fall eller som ett första steg får inga ultimatum ställas utan att djurägaren 
fått tid på sig att åtgärda problemet. De svåraste ärendena att hantera är emellertid inte 
de ärenden där det är riktigt dåligt för djuren, inte heller de som ”bara” innebär 
omhändertaganden och djurförbud, utan värre är när man ställs inför djurhållare som 
har många allvarliga brister, men inte så allvarliga att det är aktuellt med ett 
omhändertagande. Djuren kan vara i en form som överrensstämmer med 
minimumkraven men omgivningen de lever i en katastrof. Ladan de bor i kanske 
fallfärdig eller hagen dåligt stängslad och kanske finns farliga föremål och skrot på 
tomten. Eller så är allt materiellt klanderfritt men djuret påverkat psykiskt på ett sätt 
som bara framträder för den erfarne. Den uppvisar kanske tecken på depression eller 
av att ha blivit hunsad. I sådana fall kan vara svårt att peka ut problemet konkret och 
det upplevs vara svårt att föra en dialog som leder till förändringar i djurhållningen. 
Ofta får varningar i fall likt dessa inte åtgärder med en effekt i djurhållningen man 
kanske önskat, vilket leder till nya föreläggande och så småningom också till att 
tvingande åtgärder blir aktuella. Djurägaren känner sig kanske förföljd av ständiga 
anmärkningar och dialogen blir således ännu svårare att föra. Flera av respondenterna 
nämner hur de varit med om situationer där det hänt att en djurägare hotat med 
replessarier riktade mot sig själv vid delgivandet av att det finns skäl för att 
omhänderta eller avliva ett djur, eller använt det som en form av utpressning för att 
hindra inspektörer från att göra något med deras husdjur. I en del upplevda fall har 
också hänt att det gått så långt som att personer tagit sitt liv och för att föregå detta i 
fortsättningen finns nu praxis att kontakta socialtjänsten om personen uppvisar tecken 
på icke hanterbar ångest eller självdestruktivitet. Man får ha i bakhuvudet att de man 
möter inte alltid mår bra psykiskt, men att djurägaren ändå har hamnat i situationen 
som uppstått av en anledning. Personen kan av olika anledningar blivit utbränd, 
hamnat i skiljsmässa eller drabbats av psykisk sjukdom, vilket mynnat i misskötsel av 
både sig själv och djuret. Sen finns det också de som inte förstår att de inte har 
kapaciteten kvar av andra mer diffusa anledningar, och här förekommer säkert en del 
självförnekelse i en del fall, tror respondenterna. 
 
Tvångsåtgärder är såklart laddat och det är jobbigt med ingripande, men man försöker 
ändå hålla sig förstående till djurägarens situation. Det krävs fingertoppskänsla och ett 
sakligt och lugnt agerande för att kunna både fatta förnuftiga beslut och samtidigt 
sätta sig in i djurägarens situation men ändå i slutändan agera efter vad som är djurets 
bästa. Blir dock starten dålig mellan inspektören och medborgaren riskerar det att 
färga hela besöket. Respondenterna upplever att det kan kännas jobbigare med 
anmälningar på katt och hund, då man oftast behöver gå in i någons hem. En hund 
eller katt är för många mer som en familjemedlem och det händer ju att man träffat på 
folk som betraktat en katt som sitt barn, vilket kanske inte händer i samma 
utsträckning med en ko. Lantbrukaren har det ju som arbete och är inte privatperson i 
samma utsräckning. Men även om man försöker skilja på djurens situation och 
djurägarens leverne eller det jobb som hen utför, tenderar ju lantbrukarens 
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yrkesagerande att flyta samman med dennes övriga situation och det kan därför å 
andra sidan vara lika känsligt att kritisera bondens leverne och vara än djurens 
situation eller omgivning. En lantbrukare tycker såklart att det är jobbigt att man 
misstror dem i deras yrke och är gården eller verksamheten något som betraktas som 
ett livsverk, något som kanske ärvts i generationer blir det särskilt känsligt. I övrigt så 
skiljer sig inte själva reaktionerna sig åt mellan husdjurs och bruksdjursägare så att 
situationen blir helt annorlunda beroende på vad ärendet gäller. Det är mycket upp till 
personen som har djuren, för det är ju möjligt att denne hade blivit lika ledsen och 
påverkad oavsett djur eller situation, det går ju inte att förutse.  Men ofta blir det mer 
hotfullt, om det nu blir det, när det handlar om sällskapsdjur och särskilt när det 
handlar om katt, hund och häst. Om man sedan vet att det är den sista katt eller hund 
som personen kommer att ha mer i sitt liv, som i fall när det gäller äldre djurägare 
eller personer som lever ensamma, kan delgivandet upplevas som särskilt tyngande.  
Såklart är det inte roligt med negativa reaktioner överhuvudtaget, som att stå inför 
någon som gråter hela tiden, men man lär sig ändå hantera det svåra, det är ju en 
uppgift som tillhör arbetet så med erarenhet vänjer man sig. 
 

7.5 Att som tjänsteman hantera hotfulla situationer  
	
Informanterna på länstyrelsen förklarar att många gånger är vissa är väldigt arga 
redan när man kommer ut till djurägaren. ”Man vet ju aldrig ju hur det verkligen ska 
bli när man åker ut på ett ärende, men man har såklart en föreställning. Kanske om de 
som gjort anmälan antytt något”. Det är ofta omöjligt att helt förutse situationen. Hur 
aktionen sedan artar sig beror på hur upprörd djurägaren blir. Ibland börjar kontrollen 
dåligt men blir bättre under själva förloppet. Man får helt enkelt känna av läget och ha 
överseende med att folk behöver skälla en stund, men att det sedan går över. Det kan 
vara bra att fråga varför personen i fråga blir upprörd och diskutera det i ett tidigt 
skede. Är det ett tillsynsärende kan man i större utsträckning lyssna på vad djurägaren 
har att säga, och kanske få personen själv att komma med lösningar på eventuella 
problem, så länge man är tydlig i den kritik man framför och inte gör avkall på den. 
Oftast går det bra när man väl förklarat för djurägaren vad kontrollen går ut på, hur 
den ska göras. Det underlättar också om man tydlig med vad som kan hända efteråt 
och vilka rättigheter personen har gällande möjligheter att yttra sig, överklaga och JO-
anmäla etc. Även om det inte går att åtgärda hela byråkratins gång är det är viktigt att 
påpeka att de själva kan påverka genom att svara på skrivelser från myndigheten. Får 
man pikar och kommentarer, får man skilja ut vad som sägs för att de bara är arga och 
vad som är seriöst menat. Ibland känner man sig så pass begränsad att man inte kan 
utföra det som skall göras. Man kan man känna att en kontroll gick väldigt fort för att 
man känt sig jagad av djurägaren för personen man har att göra med är så ilsken att 
man kanske inte tittar på allt så noggrant som man hade velat. Är det en person som är 
ohanterligt aggressiv eller om det blir hotfullt och farligt åker man därifrån och 
återkommer med en kollega eller polis. Polisen har rätt till våld och bryta sig in hos 
folk om det behövs. Det är emellertid inte ofta det verkligen går så långt. Först 
försöker man ju på alla sätt med verbal kommunikation: ”Var snäll och skrik inte åt 
mig, peka inte på mig, det blir väldigt svårt att genomföra den här kontrollen när du är 
så arg”.  
 
Det händer också att de som anmäler missförhållanden till länsstyrelsen är den av alla 
parter som beter sig värst och agerar mer aggressivt i ett första stadie. Kanske har de 
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precis fått upp ögonen för ett missförhållande, befinner sig i ett starkt känsloläge och 
vill att man ska agera på direkten. Eller så saknar kanske förståelse den 
prioriteringsordning och byråkrati man arbetar under och skäller för att man som 
enskild inte gör mer. Respondenternas beskrivning av sina tillvägagångssätt är att 
man vid extrema lägen får försöka agera sakligt och prata på ett lugnt sätt som inte 
eggar. Det kan vara obehagligt men inte mer än att man klarar av det. Är man två 
upplevs det vara en lyckad kombination att en pratar mer och en är tillbakadragen - att 
man kompletterar varandra.  
 
Det förekommer också att folk blir arga i ett senare skede vilket mynnar i en del 
efterspel. Folk försvinner inte för att man tar bort djuren och somliga kontakter är sura 
långt i efterhand. Även om de kanske inte varit det där och då kanske de kommer till 
nya insikter när det gått ett tag. Det har hänt att personer med djurförbud har kommit 
in i byggnaden och velat diskutera och då gapat och skrikit en del. Men om det 
upptäcks att någon är upprörd och hotfull får personen inte komma in innanför dörren, 
det får helt enkelt inte hända. Om det ändå händer så gäller samma förhållningssätt 
som ute på fältet, där polishandräckning tilltages i värsta fall. Möten på länsstyrelsen 
är annars sällan aktuellt, utan man åker alltid ut på kontroller för de måste ju göras på 
plats. Om det händer är det ett bokat möte gällande något materiellt som uppvisning 
av djurtransport eller något som rör efterprocessen. För veterinärerna händer det dock 
att även möten av handläggningskaraktär sker på myndigheten. Det upplevs som 
lättare för alla parter, då det är lugnare än det kan vara på hemmamark och det inte 
blir lika laddat. Vid möten som sker på kontoret är det emellertid viktigt att tänka på 
var i rummet man sitter, att hänvisa personerna till stolarna längst in så att 
tjänstemannen hamnar närmast dörren. Man försöker också att vara minst två på 
sådana möten, då det dessutom blir lättare att föra anteckningar av vad som sägs.  
 
Händelser som upplevs som jobbiga under arbetstid så pratar man i arbetsgruppen om 
det. Det är viktigt att hjälpas åt och att klimatet hålls öppet. En av respondenterna 
påpekar att den öppna kontorsmodellen hen arbetar i på plats på länsstyrelsen hjälper 
till gällande detta, då det blir ett avslappnat och naturligt sätt att prata på. Allt som 
uppfattas obehagligt skrivs också ner i en särskild pärm. Alla ärenden ska antecknas i 
sin helhet, och ibland görs också tillbudsanmälan. Sker hoten via mejl tas 
skärmdumpar. Det är sedan i slutändan upp till arbetsgivaren att polisanmäla. Skulle 
det röra sig om ett särskilt allvarligt fall finns det en samtalsperson på previa att vända 
sig till. Dock är det möjligt att man personligen höjer ribban efter år av erfarenhet, att 
man blir härdad och kanske lite hemmablind.  Men ”man inser ju att det inte finns 
möjlighet att påverka andra människor, utan endast hur vi fungerar i gruppen. Man 
slutar inte förvånas hur människor kan bete sig”.  

7.6 En tyngande arbetssituation 
	
Tjänsetrmännen på lännstyrelsen arbetar efter ett system på sina ärenden, de försöker 
rangordna och prioritera ordningsföljd på ärenden så mest akuta kommer först, och 
det är inte alltid helt enkelt. Vissa blir anmälda flera gånger per år eller månad och 
ändå kan man inte göra något konkret för att alla detaljer inte räcker för ett ingripande 
– men antalet anmälningar skvallrar om att man ändå måste ha koll. Särskilt svårt är 
det då om djurägaren saknar insikt i hur dåligt djuren har det, eller de som inte har en 
ambition att göra bra ifrån sig. Det upplevs som frustrerande för respondenterna att se 
att det inte är bra för djuren, i synnerhet om man vet att de ljuger om vissa faktorer 
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men inte kan bevisa det. Man har kanske konstaterat att den miniminivå man utgår 
från är uppfylld men vet att djuren ändå har det inte bra, men inom ligger det inom 
drägligt ramen kan vi inte göra något. Att inte överhuvudtaget komma i kontakt med 
folk är förstås svårast, eller att inte komma åt det som är egentliga problem för att 
någon inte ens öppnar dörren. Somliga håller sig avsiktligt undan eller kanske 
gömmer sig hemma och man får därför ringa polisen – det sker sällan men gör man då 
återbesök behöver man kanske ha med dem redan från början. Några av 
respondenterna nämner hur de inte känner sig tillräckliga när de går hem från jobbet, 
att de har känslan av att de hade behövt göra mer. Den värsta insikten är när man just 
insett att det kanske inte är möjligt att göra någon skillnad. Då är det lätt att man 
känner maktlöshet när man inte hinner med mer, och att det är svårt att vara nöjd med 
dagen i sin helhet och det som ändå har hunnits med. Arbetsbelastningen upplevs 
dessutom som hårdare nu, menar de som arbetat länge i yrket. Genom samtal med 
kollegor verksamma i större län säger de sig fått veta att de får de sålla ännu mer, och 
hade man haft det så hade arbetsmiljön varit värre, betonar en respondent. Ur den 
aspekten hade fler anställda och ett större anslag till djurskyddet underlättat 
arbetssituationen, hade till exempel önskat ett större anslag till djurskyddet för nu 
händer det att pengarna inom länsstyrelsen går till de andra områden som det anses 
behöva satsas mer på. Ingen hänsyn tas till länets utbud, som att Kalmar län hör till en 
av de mest ko-tätaste i landet, vilket innebär ett större antal gårdar som faller under 
kontrollområdet, samtidigt som det nedskärningarna i personalstyrkan alltså yttrar sig 
genom hårdare prioriteringskrav. Respondenterna har alla erfarenheter att inte alla 
gånger möta förståelse för det jobb de utför:  

 
”Människan har extremt mycket rättigheter i förhållande till djuren och i 
egenskap av medborgare. Människan ska alltid komma tills tals och vissa 
tycker man gör fel oavsett hur man gör. Vi får mycket skit och har få 
rättigheter i jämförelse. Spelar ingen roll vad man gör för halva 
befolkningen tycker si och andra så. I vår yrkesroll skulle man ju aldrig 
få sätta sig ner och skriva tillbaka till en djurägare och säga att du har 
förstört mitt liv efter att man blivit illa bemött. Man ska försöka förstå, 
men man kan ju samtidigt inte ursäkta varför människor handlar som de 
gör. Men många saknar förmåga att förstå vårt perspektiv och framförallt 
att det som görs är för djurets bästa och att det är det som måste göras”.   

 
En annan berättar hur hen lätt kan känna sig ganska ensam när man blir väldigt 
ifrågasatt, ”Men man får tänka att man tagit rätt beslut för att det inte går att göra alla 
nöjda”, och hade jag inte haft arbetskompisar hade man nog inte orkat på samma 
sätt”, betonar en annan av respondenterna. De flesta tillfrågade menar att de inte har 
fått situationen rörande just djurskyddhandläggandes mående i arbetet bedömt men en 
nämner att Jordbruksverket har gjort kontrollsamtal, där det framkom att det var det 
psykiska som var mest arbetsamt för inspektörer på djurskydd. De fysiska riskerna är 
mindre och kan ju egentligen röra allt från att man trampar på en spik på någons gård 
till att man smittas av sjuka människor man träffar. Veterinärförbundet hade en enkät 
förra året, som blev uppmärksammad i media då den indikerade på att folk råkade ut 
för mycket hot och enstaka våldsituationer. 
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7.7 Tjänstemannarollen är inte genusneutral 
	
En kvinnlig djurskyddsinspektör nämner hur aspekter som kön ibland tycks spela in i 
hur interaktionen förlöper hon utalar följande: ”Vi upplever nog hotfulla situationer 
olika som kvinna och man, till exempel när de ska testa mig extra hårt och hälsar 
genom att krama handen onödigt hårt eller stirra en i ögonen på ett överdrivet sätt”. 
En manlig respondent berättar å andra sidan att det var ”jätte lugnt när jag hade 
helskägg”, och att han tycktes ha ingivit en annan respekt med ett mer råbarkat 
utseende, eftersom han menar att han mötte mer spydiga kommentarer när han varit 
slätrakad. En av kvinnorna nämner hur hon tror att hon skulle känt skillnad om det 
bara var jämnåriga och tjejer hon arbetat med, i avseendet huruvida hon tyckt det varit 
mer nödvändigt med polishandräckning. Kollegor vid länstyrelser längre upp i landet 
som är del i homogena, eller kvinnodominerade arbetsgrupper tycks oftare och hellre 
använda sig av polis vid ingripanden, och detta ska då bero särskilt på det faktum att 
två kvinnor i myndighetsutövande kan uppfattas som särskilt provocerande. 
 
 

8. Analys 
 
För att belysa interaktionen och vad som händer mellan tjänstemannen och 
medborgaren har det dramaturgiska perspektivet av Erving Goffman tillämpat på 
studiens resultat. Perspektivet är i analysen kopplat till den verklighet som 
djurskyddsinspektörer och veterinärer möts av hemma hos medborgaren. Genom den 
interaktion som uppstår när ett möte sker mellan djurskyddsinspektör, veterinär och 
djurägare skapas situationer där olika roller framträder hos tjänsteman och 
medborgare. Av det insamlade datamaterialet att döma bygger djurinspektörens roll 
och dess ageraden gentemot djurägaren på att kunna vara social, kommunicera lugnt 
och informativt på ett tydligt sätt. Det är av stor vikt att interaktionen mellan 
djurskyddsinpektör och djurägare sker med tydlighet om vad som kommer att ske 
med deras djur. När djurägaren är införstådd med vad som kommer att hända kan det 
förebygga reaktioner som att djurägaren blir upprörd eller ledsen och istället kan 
samförstånd uppnås. Det finns dock situationer när djurskyddsinspektören agerat 
yrkesmässigt klanderfritt, men konversationen ändå inte lyckas förlöpa smärtfritt. 
Ibland möts djurskyddsinspektörerna av djurägare som blir aggressiva, skäller, 
skriker, hotar och också försöker bruka våld. I Ehns studie om statstjänstemannarollen 
utgör rollbegreppet det primära analysinstrumentet och begreppet från scenens värld, 
är detsamma som inom interaktionismen och dramaturgin, där man som aktör just 
växlar mellan roller. I förhållandet till Ehns aktörsmodeller nedan kan det konstateras 
att de flesta av dessas kännetecken går att återfinna i olika situationer respondenterna 
befinner sig i. För att använda sig av modellerna på ett mer övergripande sätt har vi 
dock valt att relatera dem till inspektörernas yrkesutförande och dess agerande som 
sker i interaktionen mellan djurägare och myndighetsrepresentant. Vidare har detta 
kopplats ihop med de dramaturgiska sammanhang och attribut som har inverkan på 
situationen. 
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8.1 Interaktion i olika roller 
	
Tjänstemannen har en viss roll i arbetet, här en yrkesroll som inspektör eller veterinär, 
men också en roll som arbetskamrat. Tjänstemannens uppgift att kontrollera att lagen 
följs, det är den fundamentala utgångspunkten i veterinärenas och 
djurskyddsinspektörernas arbetsmoment hemma hos djurägaren. Huruvida man 
upplever att man de facto går in i en roll är av respondenternas svar att döma en fråga 
om hur länge man varit verksam i yrket. De som varit med länge har i viss mån 
synkroniserats med sin yrkestitel och känner sig mindre bekymrade av vad rollen 
innebär, utan upplever sig vara avslappnade i sin roll. De förhållandevis mer nya i 
yrket kan redogöra för hur de prövat sig fram i fråga om sätt att agera på.  

När interaktionen sker styrs det i viss mån av de känslor som situationen väcker hos 
medborgaren.  Den uppfattningen samtliga av våra respondenter har, är emellertid att 
egna sådana och de instinkter man får som privatperson måste hållas strikt åtskilt det 
som ska utföras i yrkesrollen, och därmed bör man försöka bibehålla ett neutralt 
uppträdande trots emellanåt svåra situationer. Den verklighet tjänstemannen ställs 
inför i sitt yrkesutövande mynnar i olika roller där framträdandet till exempel kan 
utgöras av ett delgivande om djurförbud. Djurskyddsinpektören kommer hem till 
djurägaren i dennes svär för att utföra en kontroll vilket går att jämnföra med ett 
agerande på en scen inför publik. Situationen för en djurägare kan exempelvis vara att 
hen få ett besked om att det käraste man har, till exempel en hund ska omhändertags 
för att djuret mår dåligt och djurägaren inte uppfyller de krav som finns till för att 
tillgodose djurets behov. 

Scenen är den plats är där framträdadet sker och interaktion sedermera skapas mellan 
de olika aktörerna. Goffman använder detta begrepp för att beskriva den sfär eller 
plats dit en viss roll ofta är knuten. Den aktuella scenen är här den miljö hemma hos 
djurägaren där en kontroll, uppföljning eller ett delgivande ska göras. Inramning 
består bland annat av en gårdsplan eller hem där interaktionen sker. Det finns också 
annan dekor som bakgrundsmaterial, en lada, förråd vilket också tillhandahåller 
sceneriet och rekvisitan för den mänskliga aktivitet som utspelas hemma hos 
medborgaren. Detta kan inte komma till nytta förrän framträdandet har påbörjats och 
detta sker när berörda parter har intagit varsin position i den roll de ingått i och 
sedermera påbörjat en interaktion på en bestämd plats. Då först får inramningen 
inverkan på situationen. Djurskyddsinspektören vet i stora drag vad som ska ske men 
kan inte förutse djurägarens agerande och reaktioner på scenen. Detta samspels styrs 
sedan av hur interaktionen mellan tjänstemannen och djurägaren förlöper i 
förhållande till Den personliga fasaden som syftar till det som individen vill förmedla 
om sig själv utåt inför andra. Förmedlande mellan de olika aktörerna görs bland annat 
genom individernas utseende och vad de har för kläder. Det framkom i studien att en 
av respondenterna upplevde att ett utseende med helskägg haft inverkan på hur han 
blivit bemött av djurägare. En annan betonade skillnaden mellan hur hen upplevde, 
både sin egen roll och synen på den av andra, när hen använde privat bil respektive 
tjänstebil. Detta noterades av respondenterna själva genom att de jämförde olika 
situationer som uppstått i deras yrkesutövande.   
I mötet med varandra handlar myndighetsrepresentanten efter ett manus där de tolkar 
och bedömer sin motparts utspel i interaktionen. Manus är det planerade arbetet som 
en arbetsorder mynnat i och som exempelvis bygger på ett samtal från en anmälan om 
att ett djur far illa, eller en rutinkontroll som blivit uppgjord med annan aktör i förväg. 
Djurinspektörerna upplever ibland begränsningar i sitt yrkesutövande, att möta 
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djurägare som över lag är väldigt arga kräver ofta behov av att anta en mask i sitt 
yrkesutövsde som myndighetsrepressentant. I vissa sällsynta situationer som 
myndighetsrepresentanten står inför, händer det att djurägare börjar med att inta 
scenen som aktör genom att skrika och gapa på djurskyddsinspektören. När det 
upplevs som besvärande att en medborgare blir utagerande, eller när någon under 
besöket bara gråter, gäller det att ha rätt mask på och bemöta detta med förståelse för 
det som inträffat. ”jag har högre toleransnivå yrkesmässigt än privat” uttrycker sig 
en respondent och tydliggör den  behärskning som följer av intryckskontrollen och 
som krävs för att underlätta arbetsdagen. Ibland går dock medborgaren över den gräns 
kring vad som är rimligt skådespel, och blir för hotfull eller aggressiv. Då måste 
djurskyddsinspektören stiga av scenen och antingen avlägsna sig eller be om 
polishandräckning. En av informanterna uttrycker sig likt följande: “det är inte värt 
det att riskera liv och lem för någon galnings skull”. 
Rollerna skiftar om djurägaren lugnar ner sig varefter djurskyddsinspektören istället 
kan ta scenen i besittning och utföra sin planerade kontroll hos djurägaren. Att då ta 
på masken och gå ut på arenan och agera i en roll för att sedan ta av masken för en 
stunds avkoppling under fikapauser och samtal med kollegor underlättar för att det 
professionella arbetet kan upprätthållas på arenan. På detta sätt växlar de inblandade 
mellan att befinna sig i olika regioner. Vetskapen av att bli iakttagen av en annan 
människa gör att uppförandet och beteendet styrs på ett mer koncentrerat sätt i den 
främre regionen än om individen inte är iakttagen. Motsatsen till främre region är 
bakre region som syftar till att vara bakom kulisserna vilket man är då man inte är 
iakttagen av någon annan människa. Detta kan jämnföras med det som sker ute på 
fältet hemma hos en djurägare. Vad som också figurerar som en del i samspelet är 
rekvisita, vilket kan beskrivas vara de hjälpmedel samt redskap som är behjälpliga vid 
ett framträdande. Inramningen som tidigare förklarats inbegriper bland annat diverse 
bakgrundsinslag vilka, enligt Goffman, tillhandahåller rekvisitan med ”den ström av 
mänsklig aktivitet som utspelas framför, inom eller på scenen”. För tjänstemannen på 
länsstyrelsen  kan till exempel telefoner och nycklar som behövs i arbetet, eller om 
man är ute i fält hos en djurägare, bilen, kamera och kontrollrapport som kan utgöra 
rekvisita. Veterinärer och inspektörer möts i sina yrkesutövande olika sammanhang, 
bland annat på arbetsplatsen där de i ett av fallen sitter i kontorslandskap vilket 
möjliggör för enklare teamarbete under hela dagens arbetspass. Ett team är en grupp 
som består av flertalet individer som arbetar tillsammans med samma utgångspunkt. 
Det kan i detta sammanhang kopplas till de arbetsgrupper djurskyddsinspektörerna 
och veterinärerna ingår i och de styrdokument de har att utgå ifrån. För att ett team 
ska fungera ur ett trovärdigt perspektiv, måste varje teammedlem upprätthålla den 
avsedda rollen för uppträdandet. Att ha ett förtroget förhållande till varandra 
underlättar för detta, men visas inte alltid i den främre regionen utan blir tydligt först 
bakom kulisserna. När myndighetsrepresentanten undersöker ett teamframträdande 
finner man ofta att någon ges rätt att regissera och kontrollera den dramatiska 
handlingens utveckling och den individ som dominerar framträdandet är genom sin 
dominans också den som skriver manuskriptet. Informanterna styrker betydelsen av 
att jobba i par eftersom två olika personligheter och agerandestilar har visat sig vara 
ett lyckat koncept. Man kan då växla mellan att den ena kan “sköta snacket” och den 
andra inta en mer passivt bekräftande roll. Efter en avslutad kontroll sätter sig 
djurskyddsinspektören i bilen för att köra tillbaka till arbetsplatsen, ridån går ner och 
hamnar i den bakre regionen. När tjänstemannen stiger in i den bakre regionen släpps 
upprätthållande av mask och min som ingår i det proffesinella yrkesutförandet. 
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8.2 Tjänstemannens situation i förhållande till rollutövandet  
 

Gemensamt för både veterinärena och djurskyddsinspektörerna är att de båda ingår en 
företrädarroll. En sådan karaktäriseras av att man ser på rollutövandet som att det är 
de enskilda individerna som statstjänstemannen man är till för, eller att man 
åtminstone i första hand ska verka för en god demokrati och svara för det allmännas 
bästa. I vårt studerade fall och med tanke på yrkenas utformning anser vi istället 
företrädet får representera aspekten av att föra djurens talan. Managerrollen, då man 
betraktar medborgaren som en kund att utföra service åt är en roll som inte går att 
applicera på veterinären eller djurskyddsinspektörens arbete rakt av då kontakten 
mellan myndigheten och medborgaren oftast är påtvingad. Däremot går deras arbete 
att betrakta som service även här, sett ur djurens perspektiv, och där blir också den 
konflikt som kännetecknar denna roll tydlig – att byråkratin och svårigheten i att 
kunna vara flexibel i viss mån stör det man helst vill, nämligen betjäna kunden, dvs 
djuret i detta fall. Utefter vår insamlade empiri kan vi sedan relatera den klassiska 
statstjänstemannens karaktärsdrag till hur djurskyddsinspektörerna beskrivit sin roll. 
Till denna aktörsmodell hör objektivitet och opartiskhet och särskilt betoningen av 
lagen utgör grunden för tjänstemannens agerande. Både kontexten de verkar inom och 
sättet de beskrivit sitt förhållningssätt till rollen ses av dem som präglat av en strävan 
av att hålla sig neutrala. Den klassiska tjänstemannarollen är särskilt influerad av 
dilemmat som uppstått i och med tjänstemannens förändrade status – att respekten 
inte kommer av yrket i sig utan måste interageras fram, vilket leder till balanserandet 
mellan att försöka vara både förstående och effektiv. Klassikern ska alltså vara både 
lojal och ha integritet men samtidigt fungera som både medborgarnas och statens 
tjänare. Flera djurskyddsinspektörer beskriver hur deras roll och krav på sig gällande 
effektivitet minskar möjligheterna till att ha en dialog med djurägare i fall som inte är 
grundade i anmälan. Det hade kunnat stärka relationen till medborgaren om man hade 
kunnat göra påhälsningar av mer allmän sort, så kallade normalkontroller. En av 
respondenterna nämner att erfarenheten från tidigare års inte lika pressade situation 
gjorde att man kunde åka runt och hålla sig a jour på ett annat sätt, och bli ett bekant 
ansikte även i en neutral situation.  
 
För den som agerar enligt expertrollen är ett starkt fokus på och de egna 
arbetsuppgifterna de innebär av huvudsak och denne diskuterar hellre dessa än att 
reflektera över mer generella aspekter av statstjänstemannarollen. Denna roll är lätt att 
sammankoppla med det intryck vi fått av veterinärernas arbete. Veterinärerna vid 
länsstyrelsen må i egenskap av sitt yrke företräda djurens bästa, och ställas inför en 
del konfrontationsärenden, men deras huvudbry är inte främst hur de själva ska agera 
utan det är den releventa sakkunskapen som framhålles. Veterinärena hämtar sin 
styrka i just vetskapen om att de har praxis och lagtexterna på sin sida när de tvingas 
försvara sig inför arga djurägare. Expertrollens lojalitet mot uppgiften benämns ibland 
överskugga den mot arbetsgivaren och medborgaren vilket kan resultera i 
konfliktsituationer. Detta känns igen i de svar vi fått in som antytt känsla av 
maktlöshet i att inte kunna hänge sig fullt åt sin drivkraft, för att nedskärningar från 
arbetsgivaren och ett trögt byråkratiskt system försvårat detta. Veterinärerna har också 
starka inslag av normalbyråkratens roll vilken inte vill hävda sin unikhet likt 
experten, utan istället framhålla sociala aspekter som viktiga. Veterinärerna arbetar i 
större utsträckning än djurskyddsinspektörerna ensamma och därför samspelet med 
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kollegorna och de sociala stunderna som fikapauser särskild guldkant i tillvaron. Det 
som karaktäriserar den här rollen är att den har en nedtonad statlighet och 
utmaningarna och problemlösandet i den egna verksamheten är av större intresse än 
den större kontexten. De veterinärer vi pratat med har i ganska liten omfattning 
uppfattat sig som en del i något större.  

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
 
När vi utfört denna studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, 
fokusgrupper och frågeformulär. Vi har haft förmånen att träffa sex representanter 
från länstyrelsen, varav tre från Karlskrona respektive tre från Kalmar och utöver 
detta fått svar via frågeformulär från Kronoberg. En del av de som ingått i studien har 
ett mångsidigt förflutet med olika yrkeserfarenheter och flera har jobbat i närmare 
tjugo år med djurskyddsärenden på olika sätt. Några har inte varit verksamma så 
många år i yrkeslivet men är relativt nyutbildade och detta bidrar till att synvinklar på 
yrkesrollen blivit mer nyanserade. Upplevelsen av vårt tillvägagångssätt är i huvudsak 
positiv. Valet att använda sig av intervjuer gjordes för att det är ett praktiskt sätt att 
undersöka djup på och intervjumetoden har dessutom lämpat sig väl mot studiens 
syfte ta del av synpunkter och upplevelser på subjektivt och deskriptivt sätt. Det har 
också varit underlättande att genom denna metod få delaktighet från respondenternas 
sida då den avtalats sedan tidigare. Men också i förhållande till vetskapen om att 
människor uppskattar att få känna sig hörda och att den typen av samtal som 
intervjusituationen inbjuder till, att sitta med någon som lyssnar förbehållningslöst, 
leder till att samtalet kan flyta på ett naturligt sätt. Användandet av fokusgrupper kan 
vi i efterhand se har bidragit till detta ytterligare då respondenterna enligt vår 
upplevelse tycks ha blivit styrkta i att stödja sig mot varandra i sina argument. Vi var 
dock noga med att låta varje fråga besvaras av samtliga så att konsensus inte skulle tas 
för givet.  
 
Som alltid vid en intervju har intervjuaren inverkan på respondenterna. Huruvida 
detta fått oönskade effekter är inget vi kunnat urskilja, utan tycker oss sett ett öppet 
samtalsklimat i fokusgrupperna. Övrig personlig inverkan ger också givetvis avtryck 
såsom behovet av att ställa följdfrågor, något som varierat en del beroende på om 
personen berättat självmant eller om svaret vi fått föranletts av uppmaningar eller 
förklaringar. I efterhand kan vi även se att det i större utsträckning hade varit 
stödjande med minnesanteckningar gällande sådant som gester, nickar eller tvekan då 
detta hade underlättat transkriberingen efteråt. Gällande frågeformulären har vi gjort 
både positiva och negativa erfarenheter. Dels har vi fått uttömmande svar som varit 
väldigt tydliga till sin utformning och dels inser vi att frågor på ett par ställen borde 
formulerats bättre för att förekomma den naturliga följdfrågesituationen som annars 
uppstått i en fysisk intervjusituation. Vidare har det också varit svårt att få 
frågeformulären ifyllda, det har fått bli ett par påminnelsetillfällen under studien. Av 
dessa erfarenheter känner vi oss styrkta av metodvalet intervju, d.v.s att en 
förutbestämd tid och plats underlättar. Det blir alltför lätt att utförandet står och faller 
på respondentens övriga arbetssituation och möjlighet till att själv ta sig tid för 
uppgifter utanför arbetets åtaganden.  
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Vi anser att syftet med studien har åstadkommits samt att vi fått en ökad kunskap och 
förståelse för hur interaktionen kan te sig mellan djurskyddsinspektör och djurägare 
sett utifrån den position som djurskyddsinspektören befinner sig i. 
 

 

9.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med den här undersökningen har varit att belysa hur veterinärer och 
djurskyddsinspektörer på länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar upplever 
interaktionen i den specifika situation som föreligger när de åker hem till 
medborgaren i tillsyns- och förbudsärenden. Studiens resultat har sin utgångspunkt i 
det material som framkommit genom de intervjuer vi gjort med två olika 
fokusgrupper, samt en enskild intervju och frågeformulär. Enligt kopplingen till 
ineraktionsimen och dramaturgin fann vi likheter mellan de här innefattade begreppen 
och den situation som framförallt isnpektörerna befinner sig i på fältet. Särskilt 
tongivande har rollen och masken varit, vilka ihop med de fem 
tjänstemannamodellerna tydliggjort varför man i arbetsutövandet valt att agera som 
man gjort. De slutsatser vi kan dra av studien är att situationer som kanske slutar med 
att en djurägare bryter ihop och gråter är något som blir en del i vardagen och som 
man som tjänsteman hela tiden måste lära sig handskas med. Ett sakligt och lugnt 
agerande är det som nämns ha bäst inverkan på sådana situationer. Det framkommer 
också att samarbete med socialtjänsten finns för att den som behöver stöttning och 
vård inte ska lämnas åt sitt öde där djurskyddsinspektörernas arbete tar slut. 
Respondenterna berättade om en frustration över hur många de möter uppvisar sådan 
oförståelse för både deras arbete och för sin egen del i den uppkomna situationen. Det 
händer också att de som anmäler missförhållanden till länsstyrelsen är den av alla 
parter som agerar mer aggressivt än vad den berörda djurägaren sedan gör. Kanske 
har de precis fått upp ögonen för ett missförhållande och befinner sig i ett starkt 
känsloläge och tar ut detta över den som finns tillgänglig och vill att man ska agera på 
direkten. Att arbeta som djurens företrädare ger en kunskaper om vad djur hade mått 
bra av som ibland överskrider vad som klassas som minimi-nivå och det kan därför 
kännas otillfredställande att behöva lämna ett ärende med inte optimalt välmående 
djur för att det inte uppfyller kraven för dålig djurhållning. Djur benämns också 
användas som verktyg i konflikter. Som utpressningsmaterial vid skilsmässor och 
grannfejder vilket gör att djurskyddsinspektören eller verinären kan behöva göra en 
mer holistisk bedömning av djurinnehavarens situation än det som framkommer 
konkret. En tyngdpunkt i resultatet är att hotfulla situationer inte upplevs kunna 
förebyggas bättre än genom sättet man själv förberett sig på, det vill säga genom 
strategin kring hur man lägger fram delgivandet. För somliga av respondenterna har 
tekniska hjälpmedel gjorts tillgängliga, i form av mobila direktlarm. Detta tyder på att 
arbetsgivaren bedömt situationen som värd att prioritera, och ger 
djurskyddsinspektören ett verktyg att öka sin egen säkerhet igenom – när situationen 
redan är ett faktum. Vid de studerade länsstyrelserna används polishandräckning vid 
fall som upplevs inte går att hantera, men man gör på de olika ställena avvägningar 
kring när man känner sig hotad, och vad som här skiljer våra respondenters 
upplevelser åt är hur arbetsgruppen de arbetar i är utformad. Här framträder också 
särskilda aspekter som ålder, kön och antal år i yrket, som betydande för deras 
arbetssituation och i interaktionen med medborgarna. Att vara kvinna och tjänsteman 



	 41

med en auktoritär befattning uppfattas i många fall som särskilt provokativt, något 
som också ibland leder till en ökad känsla av otrygghet. Detta benämner våra 
kvinnliga respondenter ökar benägenheten att be om polisiär assistans samt får dem 
att i högre grad känna sig säkrare av att arbeta i en heterogen grupp. I övrigt råder 
konsensus kring att det är teamet och samverkan med kollegor som upprätthåller 
trivseln, arbetsglädjen och smidigheten i arbetet.  
 
I delbetänkandet Statlig tillsyn som presenterades i kapitlet om tidigare forskning, 
betonas bland annat dilemmat kring hur ska man egentligen borde beräkna 
effektivitetsvinster upp och när behovet av lokal kännedom bör väga tyngre än kraven 
på likformighet och överblick.Våra respondenter är entydiga i att fler personer i 
arbetsgruppen och öronmärkta pengar underlättat arbetsbelastningen. Då det råder 
ojämn fördelning av framförallt gårdar med bruksdjur i de olika länen får somliga 
intervjuade inspektörer göra prioriteringar på snävare grunder än andra. En mer 
holistisk syn på arbetssituationen och dess uppgifter  efterlyses, snarare än 
detaljfokus. 
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Till dig som arbetar med djurskydd för Länsstyrelsen 
 vill du bidra till vår undersökning? 

  
Vad sker i mötet mellan medborgaren och tjänstemannen när denne tillämpar 

myndighetsutövning i medborgarens privata sfär? Som tjänsteman agerar man 

emellanåt i situationer som kan ge upphov till starka känsloyttringar hos dem man 

möter. Det vanligaste är att relationen mellan medborgare och myndighet är sprungen 

ur att medborgaren agerar som kund och uppsöker myndigheten självmant. I 

Länsstyrelsens arbete är det ofta istället representanten för myndigheten som 

uppsöker den enskild medborgaren. Sanktionerna arbetet ibland innebär utgör ett 

känsligt område och en risk för tjänstemannens hälsa om myndighetsutövningen inte 

förlöper smärtfritt, då medborgaren kan ha uppleva sig vara i en sårbar position. Vi 

har i vår undersökning tänkt fokusera på den myndighetsutövning som 

djurskyddsinspektörer och veterinärer knutna till Länsstyrelsen använder sig av i 

sanktioner riktade mot medborgaren som missköter djur i någon form. Hur upplever 

statstjänstemannen situationer som innebär delgivande av beslut om avslag eller ett 

nekande inom området djurskydd?  

Vill Du bistå med dina kunskaper och erfarenheter på detta område genom att 

besvara ett kortare frågeformulär? Vi på Samhällsvetarprogrammet för 

organisation och samhälls förvaltning på Blekinge tekniska högskola (BTH) är i 

slutfasen av vår utbildning och arbetar just nu med våra kandidatuppsatser. Vi 

handleds av kunniga lärare och vill Du sedan ta del av slutresultatet kommer 

detta vara möjligt. Era besvarade frågor sparas endast under bearbetningen 

men kommer därefter makuleras. Det är fullt frivilligt att delta och väljer Du att 

delta i undersökningen försäkras ni om att namn inte kommer nämnas och att 

uppsatsen presenteras på ett sätt där uttalanden inte ska gå att relatera till 

någon enskild. 

Tacksam för din hjälp! 

Hälsningar Karin Johansson och Viola Morina 

Vid Frågor tfn 070-601 59 92  

Karinpo2000@spray.se 
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Intervjufrågor 
 

 
Allmänna och inledande frågor 

 
1. Hur kommer det sig att du/ni arbetar med detta? Vilken är din bakgrund, 
intresse som utbildningsmässigt? 
 
2.  Ge ett exempel på hur en vanlig arbetsdag ser ut 
 
3.  Beskriv vad ett för er svårhanterligt ärende skulle kunna vara 
 
4. Hur ser du på din roll som myndighetsrepresentant? 
 
5. Hur de ser på att ni på att ni är statliga tjänstemän? 
6. Vad är det som är speciellt att arbeta i en skattefinansierad verksamheter? 
 

 

 

Hemma hos medborgaren 

1. Hur upplever du att det är att komma ut till medborgarens egna 

gård/fastighet?  

2. Vad är viktigt att tänka på inför ett besök för att det ska bli så bra som 

möjligt? 

3.  Hur agerar du om medborgaren blir upprörd när du är hemma hos 

han/henne? 

4. Har du råkat ut för någon form av hot eller våld i en sådan arbetssituation? 

5. Blir situationen annorlunda beroende på vad ärendet gäller? 

6. Vad tror du är det mest svårhanterliga för medborgaren vid fastställt beslut? 
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På myndigheten 

1. Förekommer det att ni möter medborgaren på myndighetens kontor istället 

för hemma hos medborgaren? 

2. Finns upplevda skillnader av en sådan eventuell situation och vad grundar det 

sig i? 

3. Påverkar det dig att du har kollegor i din närhet när du träffar en 

medborgare i ett ärende? 

4.  Hur agerar du som tjänsteman om medborgaren blir utåtagerande på er 

arbetsplats? 

5. Har en sådan situation förekommit? Berätta! 

 

Länsstyrelsen som arbetsgivare 

1. Hur hjälper och stöttar arbetsgivaren om psykiskt och fysiskt hot och våld 

skett? 

2. Har du som anställd möjligheter att få hjälp och stöttning i form av utbildning 

kring förhållningssätt och bemötande. 

3. Är situationen bedömd ur arbetsmiljösynpunkt? (te.x genom tidigare 

trivselundersökningar i någon form) 

4. Vilken fortsatt relation/uppföljning sker i förhållande till medborgaren? 

5. Vad är det bästa respektive sämsta med ert jobb? 

6.  Vad ger er arbetsglädje?	
	
	
	
	
	


